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บทคัดย่อ 
 

       การศึกษาเรื่อง “การใช้อ านาจรัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนผ่านการปฏิรูป: ศึกษา
กรณีร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... :” 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
เจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนของร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .. .. 3) เพ่ือศึกษา
ความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....    
               ผลการศึกษาประการที่ 1 เจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... พบว่าร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มีเจตนารมณ์ “มุ่งใช้อ านาจรัฐ
ก ากับควบคุมสื่อมวลชนด้วยแนวทางอ านาจนิยมโดยใช้กฎหมายเป็นกลไกตัดสินปัญหาทางจริยธรรม”  
โดยสะท้อนจากเนื้อหาซึ่งเป็นหลักส าคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) เนื้อหาที่แสดงว่ารัฐต้องการ
รวมศูนย์อ านาจก ากับควบคุมสื่อมวลชนอย่างเข้มข้น โดยมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์กร
รวมศูนย์อ านาจก ากับควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีอ านาจเบ็ดเสร็จทั้งเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
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ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องส าคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียน ต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (รวมทั้งสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน) ตามหลักเกณฑ์ที่สภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก าหนด หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นจ าคุก ทั้งตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่
ไม่ได้รับอนุญาต และองค์กรที่รับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าท างาน ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่มีโทษสูงสุดของร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ 2) เนื้อหาที่แสดงว่ารัฐมุ่งก ากับควบคุม
สื่อมวลชนในด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยให้มีคณะกรรมการจริยธรรมผู้ป ระกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนทุกระดับ ให้คณะกรรมการจริยธรรมของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นเจ้าพนักงาน
ของรัฐ มีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน มีการก าหนดกลไกและ
หลักเกณฑ์ก ากับควบคุมจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกระดับ มีมาตรการคุ้มครอง
ประชาชนจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งจะด าเนินการโดยเร็วภายในสิบห้าวัน และมีบทลงโทษผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  3) 
เนื้อหาที่ผนวกภาคประชาชนเข้าร่วมใช้อ านาจก ากับควบคุมสื่อมวลชน โดยให้มีตัวแทนภาคประชาชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการในส่วนต่าง ๆ และให้มีการก ากับดูแลสื่อมวลชนโดยภาคประชาชน 4) เนื้อหาที่
แสดงว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นเพียงส่วนประกอบ โดยการสะท้อนความหมาย “การ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” ในมิติที่คับแคบ  ไม่มีบทลงโทษผู้ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และไม่มีคณะกรรมกรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน   
             ผลการศึกษาประการที่ 2  ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนของร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. . ... พบว่าร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน 3 ประการส าคัญ ประกอบด้วย 1) จะเกิดการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพสื่อมวลชนโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยข้ออ้างทางจริยธรรม เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... เป็นการใช้กฎหมาย
ตัดสินปัญหาทางจริยธรรม ซึ่งยากที่จะตีความว่าผิดหรือถูกได้ชัดเจน จึงมีแนวโน้มที่ผู้มีอ านาจตีความ
จะตีความปญัหาทางจริยธรรมตามที่ตนต้องการ 2) สื่อมวลชนจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ อัน
เนื่องมาจากการมีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 3) สื่อมวลชนต้องสูญเสีย
สิทธิเสรีภาพโดยทันที เนื่องจากต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนตามหลักประชาธิปไตย นอกจากนั้นการให้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต ย่อม
สนองตอบความต้องการของรัฐด้วยข้ออ้างทางจริยธรรม                   
             ผลการศึกษาประการที่ 3 ความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่มี
ต่อร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 

Ref. code: 25605903011343DJG



(3) 

พ.ศ. .... พบว่าความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มีการถกเถียงโต้แย้ง
กัน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ให้มีองค์กร
ที่มีอ านาจทางกฎหมายเพ่ือก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน /ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้) 2) การให้มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 3) การ
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียน ต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายค้านการออกกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนไม่เห็นด้วยทั้ง 3 ประเด็น 
ส าหรับฝ่ายสนับสนุนให้มี กฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน มีทั้งที่สนับสนุนทั้ง 3 ประเด็น 
และมีทั้งท่ีสนับสนุนบางประเด็น 
 
ค าส าคัญ: ปฏิรูปสื่อ, พ.ร.บ.สือ่, ตีทะเบียนสื่อ. 
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ABSTRACT 
 
 A study of “A Use of State Power Controlling Media Freedom Through 
Reformation: A Case Study of a Media Freedom Protection and Ethical Promotion 
Draft Bill B.E. …. :” is a qualitative research provided by analyzing documents. The 
objectives of this study include; 1) studying intents of the Media Freedom Protection 
and Ethical Promotion Draft Bill B.E. …., 2) studying influences on media freedom 
under the Media Freedom Protection and Ethical Promotion Draft Bill B.E. .…, and 3) 
reviewing opinions and suggestions of individuals and organizations in society towards 
the Media Freedom Protection and Ethical Promotion Draft Bill B.E. ….    
 Result number one referring to the intents of this draft bill showed that 
the Media Freedom Protection and Ethical Promotion Draft Bill B.E. .… intended to 
“use state power to control media through authoritarianism using law as an ethical 
judging mechanism”. It reflected four main contents including; 1) a content indicated 
that the state strongly wanted to centralize media control which includes the 
National Mass Media Professional Association as a centralized organization controlling 

Ref. code: 25605903011343DJG



(5) 

professional media practitioners having state representatives as board members of 
National Mass Media Professional Association, the dominated National Media 
Professional Association as a regulator executing according to the regulations, and 
making a decision regarding significant regulations, whereas professional media 
practitioners must be permitted and registered with National Mass Media Professional 
Association (which is also able to revoke media professional license) according to 
their regulations. The violators, both unauthorized media practitioners and employers 
of the unauthorized media practitioners, will be subjected to imprisonment which is 
a maximum penalty of this draft bill;  2) a content indicated that the state intended 
to strictly control media in ethical issue by appointing ethical committees for every 
level of professional media practitioners with ethical committees of National Mass 
Media Professional Association acting as state officials , determining ethical principles 
for professional media practitioners, determining mechanisms and rules to control 
every level of professional media practitioners, determining measures protecting 
people from professional media practitioners which will be executing as soon as 
possible within 15 days, and defining penalty of ethical violation for professional 
media practitioners according to Law on Administrative Procedure; 3) a content 
appended public to empower controlling media by allowing public representatives 
to join committee boards in every sector and to control media; 4) a content 
indicated that media freedom protection is merely an element reflecting the 
meaning of “liberty and rights violation of media” in restricted dimension, has no 
penalties for violators of liberty and rights of the professional media practitioners and 
no committee boards for freedom protection of media.                        
 Result number two referring to the influences towards media freedom of 
this Media Freedom Protection and Ethical Promotion Draft Bill B.E. …. found that this 
draft bill will affect media freedom in three main ways including; 1) lawfully violating 
media freedom with moral justification due to the fact that this Media Freedom 
Protection and Ethical Promotion Draft Bill B.E. .… is a use of law judging ethical issue 
which is complicated to clearly interpret the right and wrong. Authority tends to 
interpret ethical issue with self-satisfaction; 2) media will be under state control 
because of having state representatives as the committees of National Mass Media 
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Professional Association; 3) media will immediately lose freedom because it’s 
required permission and registration in order to use fundamental rights and freedoms 
according to democratic principle. Also, permission and revocation of license will 
meet the demand of the state with ethical justification.              
 Result number three referring to opinions and suggestions of individuals 
and organizations in society towards Media Freedom Protection and Ethical Promotion 
Draft Bill B.E. .… found that the opinions and suggestions of individuals and organizations 
in society towards this draft bill were in three main controversies including; 1) a 
control law of media ethics (setting up a lawful organization to control ethics of 
media /appointing National Mass Media Professional Association according to this 
draft bill); 2) a presence of state representatives acting as committees of National 
Mass Media Professional Association; and 3) a permission of National Mass Media 
Professional Association for professional media practitioners which is certainly 
disapproved by the oppositions of the three main controversies of media ethical 
control enactment. Meanwhile, supporters of this draft bill include supporters of all 
three controversies and supporters of some controversies.   
  
Keyword: Media Reformation, Media Freedom Protection and Ethical Promotion Draft 
Bill, Media Registration.
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
              ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
โดยมาตรา 27 ก าหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ รวม 11 ด้าน ซึ่งการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 1 ใน 11 
ด้านที่ต้องปฏิรูป       
  คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ ได้ศึกษาปัญหาจนได้ข้อสรุป และเสนอแนวทางปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยยกร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (พ.ร.บ.สื่อฯ ฉบับ สปช.) ซึ่งได้ผ่านมติสภาปฏิรูปแห่งชาติ จากนั้นได้ส่งต่อ
ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเพื่อด าเนินการต่อไป 
  ต่อมาสภาปฏิรูปแห่งชาติได้สิ้นสภาพพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร (ฉบับบวร
ศักดิ์) ไม่ผ่านการลงมติ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1)  ก าหนดให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เข้ามาสานงานการปฏิรูป
ประเทศต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  
  จากนั้นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้จัดท า “ร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....” ขึ้นใหม่    
               โดยร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ให้เหตุผลว่า ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน มีลักษณะเป็น
พลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญใน
การสร้างสรรค์สังคมและการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน สามารถส่งผลกระทบต่อสาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง ที่ผ่านมาผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชนและองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ได้
มีการก าหนดมาตรการกลไกในการก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรม แต่ไม่ประสบความส าเร็จและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรกระบวนการกลไกก ากับดูแลสื่อมวลชนขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
อย่างแท้จริง ฉะนั้นเพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
ตลอดจนการก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่เป็นธรรมในการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
อย่างเป็นรูปธรรม จึงสมควรก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นองค์กร
กลางที่จะท าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชนส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพ ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน 
และก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการก ากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในทุกล าดับชั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการก ากับดูแลตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยองค์กรสื่อมวลชนใน
ระดับชั้นที่ 1 การก ากับดูแลกันเองโดยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ในระดับที่ชั้นที่ 2 โดยก าหนดให้
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นกลไกก ากับดูแลในระดับชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นการก ากับดูแลร่วม   
   เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่ส าคัญเป็นต้นว่าให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ท าหน้าที่
ก ากับควบคุมสื่อมวลชน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐเป็นกรรมการด้วยจ านวนหนึ่ง คือปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)    
             คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ ออกใบอนุญาต และเพิก
ถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... บังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขอ
อนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ   
             มาตรา 3 ของร่าง พ.ร.บ.นี้ บัญญัติว่า “สื่อมวลชน หมายความว่า “สื่อกลาง หรือ 
ช่องทางที่ใช้เพ่ือการน าข่าวสาร สาร และเนื้อหาสาระ เพ่ือประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไปสู่
มวลชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือ ในรูปแบบ
ใดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการ
ทั่วไป” 
  “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นสื่อกลาง 
เพ่ือน าข่าวสาร สาร และเนื้อหาเพ่ือประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไปสู่มวลชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใด อย่างเป็นปกติธุระ หรือ ท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจ าจากเจ้าของสื่อ 
หรือ มีรายได้จากงานที่กระท านั้น ไม่ว่า ทั้งทางตรงและทางอ้อม”  
  มาตรา 4 ก าหนดว่า “บทบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่
สื่อมวลชน”     
               ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ ถูกองค์กรผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนคัดค้านอย่างเข้มข้น ด้วยเหตุผล
ส าคัญว่ามีเนื้อหาสวนทางกับชื่อร่างพระราชบัญญัติ โดยสิ้นเชิง  

Ref. code: 25605903011343DJG



3 

  วันที่ 29 มกราคม 2560 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 30 องค์กร ได้ออกแถลงการณ์การ
คัดค้านร่าง พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... โดยระบุเหตุผลหลัก คือ1 
  1. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ มิได้อยู่บนพ้ืนฐานหลักการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่กลับเน้นหลักการควบคุมสื่อมวลชนโดยใช้อ านาจรัฐเข้ามาแทรกแซง
การท าหน้าที่โดยอิสระของสื่อมวลชน และไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนก ากับดูแลกันเองโดย
อิสระและปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ ทั้งนี้ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทของสื่อมวลชน
ในการตรวจสอบอ านาจรัฐและเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
  2. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้พัฒนาระบบการก ากับดูแล
กันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือยกระดับความรับผิดชอบของสื่อมวลชนและ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งมุ่งม่ันที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ต่อไป  
  วันที่ 30 เมษายน 2560  องค์กรเอกชน จ านวน 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน (สสส.) มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) มูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม(CRCF) สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน(สนส.) ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา 
(ผสพ.) และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)2 ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน
ร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
ฉบับนี้ โดยให้เหตุผลดังนี้    
  1. “เสรีภาพของประชาชน” หมายความเชื่อมโยงถึง “เสรีภาพของสื่อมวลชน” ด้วย 
ถือเป็นหลักการส าคัญของสิทธิเสรีภาพที่ส าคัญประการหนึ่งในสังคมประชาธิปไตย ในแง่ที่ว่าหากจะมี
การจ ากัดเสรีภาพสื่อมวลชนจ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูล

                                                 

 1 Thai PBS, “เปิดแถลงการณ์ 30 องค์กรค้านกฎหมายคุมสื่อ,” 
https://news.thaipbs.or.th/content/259883 (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560). 

 2 ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา
เอกชน (กป.อพช.), “แถลงการณ์ คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชน สมาคมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (สสส.) มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.),”  http://thaingo.in.th/news/?p= content&act= 
detail&id_content=4006 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560). 
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ข่าวสารของประชาชน ดังนั้นการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวล จักต้องค านึงถึง
หลักการเรื่องสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยอย่างเคร่งครัด 
  2. แนวคิดในการจัดท ากฎหมายเพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสารของ
สื่อมวลชนนั้นจักต้องอยู่บนพ้ืนฐานร่วมกันว่า สื่อมวลชนมีเสรีภาพควบคู่ไปกับ หรือถูกก ากับภายใต้
ความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนพึงมีต่อประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ซึ่งประชาชนหรือผู้บริโภคสื่อย่อม
สามารถใช้วิจารณญาณในฐานะวิญญูชนที่จะวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง อันเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องได้รับ
การพัฒนาเรียนรู้และสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมร่วมกันในสังคมนั้น ๆ เอง 
  3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติคุ้มครองเสรีภาพของ
สื่อมวลชนไว้ในการเสนอข่าวสาร หรือแสดงความเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเรื่องเสรีภาพในการรับ แสวงหาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น โดยต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็น 
หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมของสังคม ซึ่งสื่อมวลชนยัง
ต้องได้รับการก ากับภายใต้กฎหมายหลายฉบับ ทั้งประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นประมาท 
กฎหมายเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายเกี่ยวกับการ
โฆษณา กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 
กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้านการจดแจ้งการพิมพ์ ฯลฯ โดยกฎหมายแต่ละฉบับก็มีเจ้า
พนักงานของรัฐก ากับดูแลและควบคุมให้สื่อมวลชนมีความรับผิดชอบต่อบุคคลและต่อสังคมอยู่แล้ว 
จึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องมีกฎหมายเฉพาะในการคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนอีก 
               นอกจากนี้องค์กรเอกชน 5 องค์กร ได้เสนอข้อเรียกร้อง 3 ประการ ดังนี้  
  1. ให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ในประเด็นเรื่อง การออกใบอนุญาตสื่อมวลชน และคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้ปลอดจากการมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการ เพ่ือให้การก ากับ
ดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนกระท าโดยผู้แทนของสื่อมวลชนด้วยกันเอง 
  2. สนับสนุนให้มี “สภาวิชาชีพสื่อมวลชน” ที่เป็นการก ากับดูแลกันเองระหว่างองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน แขนงต่าง ๆ ให้มาจดแจ้งการเป็นองค์กรสื่อมวลในกลุ่ม หรือแขนงของตนเอง การ
กับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเป็นการจัดระเบียบองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน โดยก าหนดจ านวนองค์กรวิชาชีพขั้นต่ าไว้เพ่ือมิให้มีการจดแจ้งองค์กรสื่อมวลชน
แขนงต่าง ๆ มากจนเกินไปจนไม่สามารถก ากับดูแลกันเองได้ 
  3. สภาวิชาชีพสื่อมวลชนควรมีลักษณะที่แตกต่างจากองค์กรวิชาชีพอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของฝ่ายปกครอง แต่รับการกระจายอ านาจเพียงบางส่วน เพ่ือป้องกันการแทรกแซง
จากอ านาจฝ่ายต่าง ๆ ทั้งกลุ่มผลประโยชน์ รัฐ และการเมือง โดยให้ใช้อ านาจศาลในการด าเนินการ

Ref. code: 25605903011343DJG



5 

ก ากับดูแลชี้ขาดในการตรวจสอบจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ การก ากับดูแลด้วยกันเองขององค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน ถือเป็นพัฒนาการส าคัญของสังคมประชาธิปไตยที่ประเทศไทยต้องเร่งด าเนินการ
ให้เกิดข้ึน โดยที่รัฐเข้ามาดูแลก ากับน้อยที่สุด รัฐและสังคมต้องให้ความเชื่อมั่นว่าสื่อมวลชนมีศักยภาพ 
ในการก ากับดูแลกันเอง เพ่ือผดุงไว้ซึ่งการเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  นอกจากนั้น ได้มีบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ออกมาแสดงความเห็นทั้งสนับสนุนและคัด
คัดร่าง พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. .... ฉบับนี้ อย่างกว้างขวาง  
             ความขัดแย้งกรณีนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนอันเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย     
 
1.2 ค าถามในการศึกษา 
 
      1.2.1 อะไรคือเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
      1.2.2 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... จะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนอย่างไร 
      1.2.3 บุคคลและองค์กรในสังคมมีความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรต่อร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....      
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
      1.3.1 เพ่ือศึกษาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....    
      1.3.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนของร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  
      1.3.3 เพ่ือศึกษาความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่มีต่อร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
  
 
 

Ref. code: 25605903011343DJG



6 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา  
 

 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
             ศึกษาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ

มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  ฉบับที่ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การสื่อสารมวลชน ส่งให้ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  

 1.4.2 ขอบเขตด้านตัวบุคคล    
                       ศึกษาค าสัมภาษณ์ ค าอภิปราย บทความ บทบันทึก แถลงการณ์ จดหมายเปิด
ผนึกของนักวิชาการ นักการเมือง สมาชิกสภาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สื่อมวลชน 
ภาคประชาสังคม ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร จากสื่อทุกชนิด  
   
1.5 วิธีศึกษา  
 

 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร 
(Content Analysis) ดังนี้ 

1.5.1 เอกสารวิชาการ ประกอบด้วย ต าราวิชาการ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.5.2 เอกสารเป็นทางการที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... เช่น ตัวร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... รายงานคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

1.5.3 ข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องจากสื่อทุกชนิด 
 

1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
 

 1.6.1 ได้ทราบเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....    

 1.6.2 ได้ทราบแนวทางก ากับควบคุมสื่อมวลชนโดยร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....    

 1.6.3 ได้ทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่มีต่อร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
และท่ีมีต่อการก ากับควบคุมสื่อมวลชน   

 1.6.4 ได้ทราบแนวทางการก ากับควบคุมสื่อมวลชนที่สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและจริยธรรมสื่อมวลชน1 
2.1.1.1 ทฤษฎีเสรีนิยมหรืออิสรภาพนิยม (Liberal Theory or Libertarian  

Theory)  
   ทฤษฎีนี้สนับสนุนสิทธิในการแสดงออกว่าเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง จากต้น

ก าเนิดทฤษฎีเสรีนิยมหรืออิสรภาพนิยม น ามาสู่ทฤษฎีสื่อเสรี (Free - press Theory) ที่ถือว่าบุคคล 
ควรมีเสรีภาพแสดงความคิดเห็น เพราะการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสู่สาธารณชน  เป็น
หนทางดีที่สุดที่จะหาข้อเท็จจริงและข้อผิดพลาด สามารถทราบได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และท าให้สังคม
ทราบว่าสมาชิกในสังคมต้องการอะไร ดังนั้น ข้อเท็จจริง ความเป็นอยู่ที่ดีและเสรีภาพของประชาชน
จึงเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันที่จะท าให้สังคมนั้น ๆ มีความสมบูรณ์ 

   ทฤษฎีนี้ยึดหลักว่า เสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) หรือเสรีภาพในการ
แสดงออก (Freedom of Expression) เป็นสิทธิทางการเมืองในการสื่อสารความคิดของบุคคล เป็น
สิทธิมนุษยชนภายใต้ข้อ 19 แห่งปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights) และได้รับการยอมรับในกฎหมาย สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political 
Rights) ซึ่งประเทศไทยได้รับรองเป็นภาคีของกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยเข้าเป็นภาคีของกติการะหว่าง
ประเทศฯ เมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539  

   ข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพ
แห่งความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะยึดมั่นในความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอด 
และท่ีจะแสวงหา รับ ตลอดจนแจ้งข่าว รวมทั้งความคิดเห็น โดยผ่านสื่อใด ๆ และโดยมิต้องค านึงถึง
เขตแดน”  

 

                                                 
1 ศิริวรรณ อนันต์โท และผู้วิจัย, “จริยธรรมสื่อมวลชนในภมูิภาคอาเซียน โครงการพัฒนา

บุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์: Module 2,” รายงานการวิจัย (นนทบุรี: ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558), 6-15. 
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ส่วนข้อ 19 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
บัญญัติไว้ว่า  

(1) บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะถือความเห็นใดก็ได้โดยปราศจากการแทรกแซง   
   (2) บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะ

แสวงหา รับ และกระจายข่าวและความคิดเห็นทุกรูปแบบ โดยไม่ค านึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ไม่ว่าด้วย
วาจา เป็น ลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอ่ืนตามที่
ประสงค ์ 

    อย่างไรก็ตาม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมิได้
มองว่าเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิโดยสัมบูรณ์ (Absolute) แต่อาจถูกจ ากัดได้ แต่การจ ากัด
สิทธิต้องอยู่ในวงแคบ และมีเงื่อนไขดังที่บัญญัติไว้ในวรรคสามของข้อ 19 ดังนี้ “การใช้สิทธิตามที่
บัญญัติในวรรคสองของข้อนี้ต้องเป็นไปโดยมีหน้าที่พิเศษและความ รับผิดชอบ จึงตกอยู่ใต้ข้อจ ากัด
ตัดทอนบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจ าเป็นแก่ 

   (ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น  
   (ข) การรักษาความมั่นคงของชาติหรือความสงบ เรียบร้อย หรือการสาธารณสุขหรือ 

ศีลธรรม”  
   ข้อบัญญัติในวรรคสามของกติกาฯ นี้ แสดงว่าการที่รัฐจะจ ากัดเสรีภาพในการ

แสดงออกได้นั้น จะต้องกระท าโดยมีเงื่อนไขสามประการคือ ต้องมีการออกเป็นกฎหมาย ต้องเป็นไป
เพ่ือ เคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน และต้องเป็นไปเพ่ือการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือ
ความสงบ เรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรม  

  2.1.1.2 ทฤษฎีอ านาจนิยม (Authoritarian Theory)   
  ทฤษฎีอ านาจนิยมมักใช้ในประเทศเผด็จการ ซึ่งสื่อมวลชนไม่มีอิสรภาพ มีการตรวจข่าว

และลงโทษผู้ที่เสนอข่าวผิดไปจากแนวนโยบายทางการเมืององผู้ที่มีอ านาจ ในประเทศเผด็จการ 
สื่อมวลชนอาจมีเสรีภาพมากหรือน้อย ไม่เท่าเทียมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายยืดหยุ่นของรัฐบาลที่มัก
อ้างสถานการณ์ความ มั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคมเยอรมนีในยุค
นาซีและอิตาลีในยุคฟาสซิสต์ มีการจัดตั้ง หน่วยงานโฆษณาชวนเชื่อที่ใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออย่าง
เข้มข้น  

 2.1.1.3 ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Theory)  
  พฤติกรรมในทางลบของหนังสือพิมพ์เสรีในสหรัฐอเมริกามีส่วนผลักดันให้นักคิดและ

นักวิชาการเข้ามามีบทบาทท าให้นักหนังสือพิมพ์และผู้พิมพ์ผู้โฆษณาคิดสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพมา
ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่19  หนังสือพิมพ์ต้องมีเสรีภาพตามแนวความคิด อิสรภาพนิยม แต่ต้องมี
ความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย จึงเกิดเป็นแนวความคิดเสรีนิยมอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า Neo-
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liberalism ซึ่งตามแนวความคิดนี้ เสรีภาพจะถูกจ ากัดขอบเขต ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบของผู้
ประกอบวิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพและโดยการ ควบคุมของสถาบันรัฐที่เป็นอิสระ
ไม่ข้ึนกับรัฐบาลหรือผู้ใด 

  ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน สรุปได้ 6 ประการ ดังนี้ (McQuail, 
1994) 

 (1) สื่อมวลชนต้องมีพันธกิจอันพึงปฏิบัติต่อสังคม เจ้าของสื่อควรจะเป็นมหาชน  
(2) ข่าวสารของสื่อจะต้องเป็นเรื่องจริง ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงไปตรงมาและสอดคล้อง  

ต้องกัน 
(3) สื่อต้องท าหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะอันหลากหลาย เพ่ือให้เป็นไปตาม 

ครรลองของระบอบประชาธิปไตยท่ีบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
(4) สื่อต้องมีเสรีภาพภายใต้การควบคุมตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ หรือ 

กลุ่มทุน 
 (5) สื่อจะต้องปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

(6) ในบางสถานการณ์สังคมจ าเป็นต้องแทรกแซงการท างานของสื่อเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนรวม  

   2.1.1.4 ทฤษฎีจริยธรรมสื่อมวลชนและการก ากับดูแล 
  จริยธรรมสื่อ (media ethics) เป็นแขนงหนึ่งของจริยศาสตร์ประยุกต์ 

(applied ethics) เป็นการน าทฤษฎีทางจริยศาสตร์มาใช้กับการท างานของสื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ ภาพยนตร์ ละคร และสื่อใหม่ (new media) ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น จริยธรรมสื่อช่วยให้นักข่าวและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสาขาต่าง ๆ สามารถตัดสินใจว่าจะปฏิบัติ 
งานของตนได้อย่างไร ในเชิงการประยุกต์อย่างเป็นรูปธรรม จริยธรรมสื่อมีลักษณะเป็นการปฏิบัติงาน
ตามปทัสถาน ด้วยพื้นฐานแห่งการตัดสินใจด้วยตนเอง การใช้เหตุผล และด้วยความสมัครใจ 

  จริยธรรม เป็นข้อก าหนดว่าอะไรคือความถูกและผิด เป็นหลักการทางด้าน
สังคมและศีลธรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้สมาชิกขององค์กรปฏิบัติตามโดยสมัครใจ ส่วนจรรยาบรรณ
เป็นกฎที่ก าหนดเป็นแนวทางท างานและความประพฤติภายใต้ข้อก าหนดทางจริยธรรม ดังนั้น 
จริยธรรมและจรรยาบรรณเกี่ยวพันกัน เพราะผู้ที่ขาดจริยธรรมย่อมไม่สามารถปฏิบัติตามจรรยา 
บรรณในวิชาชีพของตนได้ สื่อมวลชนที่มีจริยธรรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สื่อมวลชนของตนได้ ไม่ว่าจรรยาบรรณนั้นมีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ทั้งจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ไม่ใช่กฎหมายที่ผู้มีอ านาจจะน าไปใช้บังคับหรือลงโทษผู้ฝ่าฝืนได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้อง
กระท าด้วยความสมัครใจ แต่ทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณนับเป็นเครื่องมือตรวจสอบและควบคุม
การท างานของบุคคลในแต่ละวิชาชีพได้ 
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  จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนมีมากมาย ซึ่ง McQuail (2010) สรุปเป็น
ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้ 1) การน าเสนอความจริง 2) การน าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน 3) การปกป้องสิทธิ
สาธารณะ 4) ความรับผิดชอบในการสร้างมติสาธารณะ 5) ความมีมาตรฐานในการวมรวมและ
น าเสนอข้อมูล 6) ความเคารพในความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว  (จริยธรรมของสื่อมวลชนย่อมมีความ 
แตกต่างกันบ้างของสื่อแต่ละประเภท และแต่ละบริบททางสังคมและวัฒนธรรม)  

   จริยธรรมเป็นเรื่องของจิตใจ แตกต่างจากการกระท าผิดกฎหมาย ดังนั้น ในประเทศ
ประชาธิปไตย การก ากับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนจึงเน้นหลักการก ากับดูแลตนเอง (self-regulation) 
แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลตนเองนั้น เติบโตมาจากความปรารถนาของสื่อมวลชนที่จะแก้ไขความ
ผิดพลาดในการท างานของตนและต้องการท าให้ตนเป็นที่น่าเชื่อถือของสาธารณะ ซึ่งเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้สื่อก ากับดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือการมีประมวลจรรยาบรรณ (code of 
ethics/ code of conduct) เป็นแนวปฏิบัติโดยประกอบด้วยกลไกในการรับค าร้องเรียนและการ
ตอบสนองต่อการร้องเรียน เช่น มีการจัดตั้งผู้ตรวจสอบสื่อ (ombudsman) หรือสภาสื่อ (media 
council) 

         2.1.2 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการก ากับควบคุมสื่อมวลชน  
2.1.2.1 แนวคิดเก่ียวกับการก ากับควบคุมสื่อมวลชน2  

  การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย สื่อมวลชนจึงต้อง
เผชิญกับแรงกดดันทั้งจากกฎหมาย ผู้กุมอ านาจรัฐ และพลังจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยม จึงส่งผลให้มี
การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน รวมถึงท าให้ประสิทธิภาพในการน าเสนอข่าวสารขาดความ
เป็นกลางด้วยเหตุนี้สื่อมวลจึงจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้
สื่อมวลชนมีความรับผิดชอบ ดังนี้  

 (1) มาตรการควบคุมกันเอง (Self-Control) เป็นความรับผิดชอบที่เกิดจาก
จิตส านึกและความตระหนักของบุคคลในวงการสื่อมวลชน จึงมีการก าหนดจรรยาบรรณสื่อมวลชนขึ้น
เพ่ือก ากับให้นักสื่อสารมวลชนท าหน้าที่อย่างรับผิตชอบในพันธะกิจที่ได้รับมอบหมายจากสังคมความ
รับผิดชอบจึงเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของสื่อมวลชน โดยหลักการควบคุมกันเองเป็นทางเลือกซึ่งวงการ
สื่อมวลชนเสรียอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับการตีกรอบให้ตัวสื่อมวลชนรักษาไว้เพ่ือให้
ปลอดจากการควบคุมและแทรกแซงจากรัฐบาลหรือกลุ่มอิทธิพลใด ๆ 

   (2) มาตรการควบคุมโดยสาธารณะ (Public Control) เกิดจากสาธารณชน
ภายนอกวงการสื่อสารมวลชน เป็นภาพสะท้อนกลไกตามระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อว่ามหาชนเป็น

                                                 
2 สุรพงษ์  โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับสังคม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2533), 56. 
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กระบวนการควบคุมสื่อมวลชนที่ส าคัญ เพ่ือไม่ให้สื่อมวลชนด าเนินการโดยปราศจากขอบเขตความ
รับผิดชอบ จ าแนกได้ 5 แบบ คือ 

  1) การควบคุมโดยปัจเจกชนที่มีปฏิกิริยาต่อสื่อมวลชนนั้น ๆ โดยย้อนสารกลับไป
ยังสื่อมวลชน 

  2) การควบคุมจากประชาชนในฐานะผู้บริโภคท่ีเปิดรับสารจากสื่อมวลชน คือ 
การที่ผู้รับสารได้รวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย ในการงดซื้อหรืองดเปิดรับสื่อมวลชนนั้น ๆ 

  3) การควบคุมจากกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มบีบคั้น โดยประชาชนพร้อมใจกัน
แสดงปฏิกริยาตอบโต้สื่อมวลชน 

  4) การควบคุมจากมติมหาชน มหาชนอาจแสดงมติได้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น 
ปฏิเสธหรือต่อต้านรายการนั้น ๆ จนท าให้รายการมียอดโฆษณาต่ า ส่งผลกระทบต่อกิจการสื่อนั้น ๆ 

  5) ระบบแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะระหว่างธุรกิจสื่อมวลชนด้วยกันเอง โดย
วิธีแสวงหาการสนับสนุนจากผู้รับสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้สื่อมวลชน ต้องปรับปรุงและแก้ไขการ
ท างานอยู่เสมอเพ่ือรักษาและเพ่ิมพูนจ านวนผู้รับสารของตน 

   (3) มาตรการทางกฎหมาย (Legal Control) เป็นการควบคุมสื่อมวลชนตาม
ประมวลกฎหมาย ศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสินวินิจฉัยโดยค านึงถึงความถูกต้องรวมไปถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมทางการสื่อสารทุกระดับ ดังนี้ 

  1) ปัจเจกชน เช่น ให้ความคุ้มครองในเรื่องความเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาท 
เป็นต้น 

  2) นักเขียน เช่น การคุ้มครองลิขสิทธิ์สิทธิบัตรทางปัญญา เป็นต้น 
  3) บริษัท ห้างร้าน เช่น การป้องกันการโฆษณาเกินจริง การป้องกันการผูกขาด

การโฆษณาในสื่อมวลชน เป็นต้น 
  4) กระบวนการศาล เช่น การรักษาความลับของแหล่งข่าว ป้องกันการผูกขาด

สื่อมวลชน การออก ใบอนุญาต เป็นต้น 
  5) สังคม เช่น การป้องกันไม่ให้สื่อมวลชน เสนอสิ่งลามก หยาบคาย การ

โฆษณาท่ีหลอกลวง การชี้น ากระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
  6) รัฐ เช่น การป้องกันมิให้สื่อมวลชน แสดงออกถึงการยุยง หรือปลุกปั่นต่อ

ความมั่นคงแห่งชาติเป็นต้น 
    ทั้งนี้ มาตรการควบคุมสื่อมวลชนทางกฎหมาย เป็นวิธีที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด  
   (4) มาตรการควบคุมทางการปกครอง (Government Control) โดยอาศัยคณะ

บุคคล หรือหน่วยราชการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชี้ขาดหรือเปรียบเทียบในกรณีที่มีคดีหรือข้อบกพร่อง 
เกี่ยวกับสื่อมวล ชนโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายตุลาการ แต่เป็นกระบวนการยุติธรรม
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ผ่านระบบบริหาร ส่งผลให้แนวทางการวินิจฉัยสั่งการต่อสื่อมวลชนขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์ทางการเมือง การควบคุมสื่อมวลชนในมาตรการทางการปกครองขึ้นอยู่กับ
ความเข้มงวดของรัฐบาลกับความต้องการความเป็นอิสระของสื่อมวลชน ส าหรับการควบคุม
สื่อมวลชนด้วยมาตรการทางการปกครองในประเทศไทย รัฐบาลยังคงมีบทบาทสูงในการก ากับ
สื่อมวลชน 

   จากทั้งสี่มาตรการตามแนวคิดการควบคุมสื่อมวลชน มาตรการควบคุมตนเองของ
สื่อมวลชนมีความจ าเป็นอันดับแรก เพราะเป็นการสร้างจิตส านึก และวินัยในวิชาชีพอย่างแท้จริง แต่
เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนแนวนโยบายของ
รัฐบาล และฝ่ายการเมืองการปกครองที่พยายามมาแทรกแซง ส่วนมาตรการที่สองขึ้นอยู่กับระดับ
การศึกษาของประชาชน พัฒนาการทางการเมือง การรวมตัวเพื่อสร้างพลังต่อสู้กับความไม่ชอบธรรม 

2.1.2.2  แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)  
       การรู้เท่าทันสื่อหมายถึง การที่ผู้รับสื่อเป็นทั้งผู้รับและผู้ตอบโต้ สามารถแสดง

ความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมินสื่อ นอกจากนี้ 
การรู้เท่าทันสื่อ ยังใช้ค าอ่ืนอีก เช่น การศึกษาสื่อ (Media Education) ความส านึกรู้สื่อ (Media 
Awareness)  หรือการวิเคราะห์สื่อ (Media Analysis) อันหมายรวมถึงความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติ บทบาท หน้าที่ และการท างานของสื่อ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา 
และสิ่งที่สื่อน าเสนอได้3  

            วรัชญ์ ครุจิต4  ระบุความหมายของความรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ที่
ได้รับการยอมรับกันมากที่สุด มาจากการประชุม Aspen Media Literacy Leadership 
Institute โดยที่ประชุมได้สรุปค านิยามของความรู้เท่าทันสื่อไว้อย่างง่าย ๆ แต่ชัดเจนว่า “Media 
Literacy is the ability to access, analtze, evaluate, and create media in a variety of 
forms.” (ความรู้เท่าทันสื่อ คือความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และผลิตสื่อได้ใน
หลากหลายรูปแบบ)  

                                                 

 3 วิลาสินี พิพิธกุล, กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547), 141-143. 

 4 วรัชญ์ ครุจิต, “รูปแบบของการสื่อสารในสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็กและ
เยาวชนและแนวทางการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ส าหรับเด็กและเยาวชน: 
กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ,” รายงานการวิจัย (กรุงเทพฯ: ส านักกรรมาธิการ 1 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภา ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ, 2559), 3-7. 
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           มีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ค านิยามของค าว่า “ความรู้เท่าทันสื่อ” ไว้หลากหลาย 
โดยอีกนิยามที่น่าสนใจ คือนิยามของ ริค เชพเพิร์ด อดีตประธานสมาคมการรู้เท่าทันสื่อของประเทศ
แคนนาดาที่กล่าวว่า 

           “Media Literacy is an informed, critical understanding of the mass media. 
It involves an examination of the techniques, technologies and institution that are 
involved in media production, the ability to critically analyze media messages and a 
recognition of the role that audiences play in making meaning from those messages.” 

         “ความรู้เท่าทันสื่อ คือความเข้าใจสื่อมวลชนอย่างรอบด้านในเชิงวิจารณญาณ ซึ่ง
รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบวิธีการน าเสนอ เทคโนโลยีที่ใช้ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ผลิตสื่อ โดยสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์เนื้อหาของสื่อ และเข้าใจถึงบทบาทของผู้รับสารในการสร้าง
ความหมายจากเนื้อหาเหล่านั้น” 

           แม้ว่าความรู้เท่าทันสื่อจะมีค านิยามอันหลากหลาย แต่โดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่า 
การรู้เท่าทันสื่อ คือทักษะใน 4 ด้านส าคัญดังต่อไปนี้  
 หนึ่ง-การเข้าถึง (Access) 

          คือ การรู้วิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และการสามารถแยกแยะและเลือกรับข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน รวมทั้งการมีทักษะในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การ
สามารถจับใจความเข้าใจค าศัพท์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสื่อมวลชนในโลกยุคข้อมูลข่าวสารนั้ น 
การหาข้อมูลในเรื่องหนึ่ง ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้น เป็นทักษะที่ต้องมีการฝึกฝน เช่น หากนักเรียนคนหนึ่งได้รับค าสั่งให้ค้นคว้า
เรื่องของ “การเมืองไทย” แล้ว ค้นหาในเว็บ google.com ด้วยค านี้ จะได้ผลลัพธ์มากกว่า 4 ล้าน
เว็บไซต์ จะท าอย่างไรให้นักเรียนคนนั้น สามารถได้ข้อมูลที่ต้องการและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม
กับวัย และไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
 สอง-การวิเคราะห์ (Analyze) 
 คือ การสามารถวิเคราะห์การออกแบบและโครงสร้างของสื่อแต่ละประเภท รวมทั้งการ
สามารถเปรียบเทียบและแยกแยะความคิดเห็นจากข้อเท็จจริง เหตุและผล ล าดับและการเน้นในการ
น าเสนอเนื้อหา นั่นก็คือความสามารถในการ “ถอดองค์ประกอบ” โครงสร้างของเนื้อหาของสื่อที่
น าเสนอออกเป็นส่วน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ดนตรี การแสดง เทคนิคพิเศษ และอ่ืน ๆ ให้เหลือ
แต่สาระส าคัญของเนื้อหา เช่น โฆษณาชิ้นหนึ่งอาจไม่ได้จูงใจด้วยคุณภาพของสินค้าหรือบริการ แต่
เป็นการแสดง เนื้อเรื่อง ดนตรีประกอบ หรือการชิงโชค ซึ่งเมื่อถอดองค์ประกอบทั้งหมดออกไปแล้ว 
สินค้าหรือบริการนั้น อาจไม่น่าสนใจเทียบเท่ากับสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้โฆษณา หรือผู้บริโภคอาจ
เห็นว่ายังไม่จ าเป็นต้องซ้ือ 
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สาม-การประเมิน (Evaluate) 
           คือ การสามารถประเมินคุณภาพ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์และคุณค่า 

รวมทั้งความเกี่ยวข้องกับตนเอง ของเนื้อหาจากสื่อหลากหลายประเภท กล่าวคือผู้ที่มีทักษะในข้อนี้ 
จะสามารถประเมินได้ว่าเนื้อหาของสื่อที่บริโภคนั้น ถูกต้องและน่าเชื่อถืออย่างไร ซึ่งอาจเริ่มด้วยการ
ประเมินผู้ผลิตเนื้อหานั้น และผู้สนับสนุน (ผู้ออกทุนให้ผลิตสื่อหรือเนื้อหานั้น) รวมถึงจุดประสงค์ใน
การผลิตหรือเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลนั้นว่ามีอิทธิพลต่อการผลิตข้อมูลและเนื้อหาหรือไม่ 
อย่างไร และข้อมูลและเนื้อหาส่วนใด ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียง ที่อาจถูกตัดทอน ละทิ้ง 
และมีผลกระทบอย่างไรต่อความหมายโดยรวมของข้อมูลนั้น เช่น การน าเสนอข่าวจากสื่อหนึ่ง ๆ ซึ่ง
บรรณาธิการ หรือเจ้าของสื่อนั้น ไม่สนับสนุนบุคคลในข่าวนั้น อาจมีผลอย่างไรต่อความครบถ้วนใน
การนเสนอข่าวนั้น ๆ โดยอาจน าเสนอแต่ด้านลบ และตัดทอนแง่มุมในด้านดี 

สี่-การผลิต (Create) 
นอกจากความสามารถในการเปิดรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณแล้ว ผู้ที่รู้เท่าทันสื่อ ยัง

จ าเป็นต้องมีทักษะในฐานะผู้ผลิตสื่อที่เข้าใจกระบวนการและปัจจัยต่าง ๆ ในการผลิตเนื้อหาของสื่อ 
ซึ่งรวมถึงทักษะในการวางแผน ระดมสมอง และก าหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ทักษะในการใช้
ภาษาในการเขียน หรือบอกเล่า และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือผลิต แก้ไข หรือเผยแพร่
เนื้อหาที่ได้ผลิตขึ้นตามวัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะได้รับรู้ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการผลิตเนื้อหาสื่อ ซึ่ง
จะท าให้สามารถถอดองค์ประกอบต่าง ๆ ออกจากเนื้อหาสาระที่แท้จริงของข้อมูลที่ได้มาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
         สมาคมเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Association 

for Media Literacy Education: MAMLE) ได้ให้ค าแนะน าว่า การรู้เท่าทันสื่อ คือการเข้าใจความรู้
พ้ืนฐาน 6 ประการดังต่อไปนี้ (National Association for Media Literacy Education, 2009) 

หนึ่ง-เนื้อหาของสื่อทุกประเภทมาจากากร “ประกอบสร้าง” (All media messages  
are “constructed” คือ การเข้าใจว่าเนื้อหาของสื่อ ไม่ได้เกิดข้ึนจากธรรมชาติ แต่มาจากการรวมกัน
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้น และมีการออกแบบ แก้ไข และผลิตองค์ประกอบต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต หรือผู้สนับสนุนทางการเงิน ดังนั้น เนื้อหาของสื่อ จึงไม่ได้มาจาก
เสียงของประชาชนส่วนใหญ่ แต่มาจากการประกอบสร้างของบุคคลกลุ่มหนึ่งทีเป็นผู้ผลิต 

        การเปิดรับเนื้อหาของสื่ออย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การสร้างความเป็นจริงแก่ผู้รับสาร ให้มี
โลกทัศน์เป็นไปตามที่สื่อน าเสนอว่าโลกแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างไร ทั้งที่ เนื้อหาของสื่ออาจไม่ได้
สะท้อนความจริงทั้งหมด เป็นความจริงที่ถูกสร้างขึ้น (constructed reality) แม้แต่หนังสือพิมพ์ หรือ 
รายการข่าว 
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           สอง-สื่อแต่ละประเภท มีลักษณะและจุดเด่นที่แตกต่างกันและมีการใช้ “ภาษา” ของ
การประกอบสร้างที่ต่างกัน (Each medium has different characteristics, strengths, and a 
unique “Language” of construction) 

          คือการเข้าใจว่า สื่อแต่ละประเภท มีรูปแบบ ลักษณะและธรรมชาติที่ต่างกันไป มีการใช้
เทคนิคพิเศษที่ต่างกันไป การตัดต่อ ตกแต่งภาพ การใช้ดนตรี มุมกล้อง เพ่ือประกอบการสื่อ
ความหมายและนัยยะส าคัญ 

สาม-เนื้อหาของสื่อถูกสร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นไป
เพ่ือการแสวงหารายได้และ/หรืออ านาจทางใดทางหนึ่ง (Media messages are produced for 
particular purposes, mostly to gain profit and/or power) 

          คือ การเข้าใจว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของสื่อ จะมีนัยทางธุรกิจแฝงอยู่ เนื่องจากสื่อมีการ
ประเมินผลประกอบการ มีก าไรขาดทุน ซึ่งองค์กรสื่อต้องเอาตัวรอดจากการขาดทุน และสื่อเป็น
องค์กร ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต จึงไม่มีจิตใจ ไม่มีความส านึกรับผิดชอบในตัวเอง (สิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวผู้บริหาร
องค์กรสื่อ) และเข้าใจว่า สื่อมีเจ้าของ มีผู้สนับสนุน (ผู้มีอิทธิพลต่อเจ้าของ) ผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถ
ก าหนดรูปแบบเนื้อหาของสื่อได้ เนื้อหาจ านวนมาก เป็นไปเพ่ือการจูงใจตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต 
ดังนั้นต้องพิจารณาว่า ใครคือเจ้าของสื่อ ใครเป็นผู้เสียเงินสร้างหรือส่งสารนี้ขึ้นมา บุคคลหรือบริษัท
นั้น มีทัศนคติอย่างไร มีอคติต้อการชักจูงความคิดอย่างใดหรือไม่ 

สี่-เนื้อหาของสื่อมีค่านิยมและทัศนคติแฝงอยู่ (Media Messages have embedded  
values and points of view) 

          คือการเข้าใจว่า เนื้อหาของสื่อมีการสื่อความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม ถึง
จุดประสงค์ของการผลิตเนื้อหานั้น และเนื้อหาของสื่อเต็มไปด้วยการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
(symbolic meaning) อาจเป็นค่านิยมที่มีอคติ (bias) ตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต ทัศนคติบาง
ประการที่ไม่สอดคล้องอาจถูกปกปิด บิดเบือน 

ห้า-ผู้คนใช้ทักษะ ความเชื่อ และประสบการณ์ส่วนตัวในการประกอบสร้างความหมาย 
ของเนื้อหาของสื่อ (People use their individual skills, beliefs and experiences) to construct 
their own meaning from media messages) 

          คือ การเข้าใจว่า ผู้รับสารอาจตีความหมายที่สื่อสารผ่านสื่อมวลชนไปตามประสบการณ์ 
วัฒนธรรม หรือพ้ืนฐานความเชื่อของตนเอง ดังนั้นเนื้อหาที่ดูเหมืองตลกขบขัน แต่อาจเป็นการดูถูก
เหยียดหยาม หรือละเมิดสิทธิบุคคลอื่นก็ได้ 

หก-องค์กรสื่อมวลชนและเนื้อหาของสื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ทัศนคติ  ค่านิยม
พฤติกรรม และกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย (Media and media messages can influence 
beliefs, attitudes, values, behaviors, and the democratic process) 
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          คือการเข้าใจว่า เนื้อหาและค่านิยมที่น าเสนอทางสื่อมวลชน มีอิทธิพลต่อการปลูกฝัง
โลกทัศน์และก่อให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม ดังนั้น สื่อมวลชนจึงมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมหรือ
ท าลายระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบที่ต้องกรการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นและการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

   2.1.2.3 แนวคิดเรื่องการตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชน (Media watchdog group) 
  การตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชนมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 5 
    (1) เป็นการตรวจสอบตามประเด็น หรือสถานการณ์ ด าเนินการโดยองค์กร

ภาคประชาชนที่มีจุดยืนในเรื่องนั้น ๆ เช่น องค์กรสตรี องค์กรเด็ก องค์กรสิ่งแวดล้อม องค์กรศาสนา 
การตรวจสอบในลักษณะนี้มักกระท าแบบเชิงรับ คือ จะมีการเคลื่อนไหวตรวจสอบเมื่อสื่อได้น าเสนอ
เนื้อหาที่เข้าข่ายว่าละเมิดในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มองค์กรเหล่านั้น 

  (2) เป็นการตรวจสอบอย่างประจ าและต่อเนื่องโดยองค์กรในภาคประชาสังคม
ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบสื่อโดยเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้บริโภคสื่อ กลุ่มจับจ้องมองสื่อ ซึ่งมีทั้งในลักษณะของ
การตรวจสอบสื่อทั้งหมดหรือทุกประเด็น กับการตรวจสอบแบบเฉพาะประเด็น เช่น เครือข่ายสื่อสตรี
ซึ่งตรวจสอบเฉพาะประเด็นผู้หญิงที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อ เป็นต้น 

  (3) เป็นการตรวจสอบผ่านการให้ความรู้เรื่องสื่อแก่ประชาชนและพัฒนาความ 
สามารถของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากสื่อ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และผลิตสื่อได้ กลุ่ม
องค์กรเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มสื่อมวลชนศึกษา กลุ่มรู้เท่าทันสื่อ และกลุ่มเรียนรู้สื่อในสถาบันการศึกษาและ
ชุมชนต่าง ๆ 

     ชนากานต์ เครือรัตนไพบูลย์6 สรุปลักษณะพิเศษขององค์กรที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบสื่อ 5 ประการ ได้แก่  

  (1) มีความเป็นอิสระจากอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
   (2) สามารถประสานความร่วมมือระหว่างนักคิด นักวิชาการ นักวิจัย และนัก

กิจกรรมทางสังคม 
   (3) สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายพลังทางสังคมกลุ่มต่าง ๆ จนเกิดบทบาทในการ

ให้ความรู้เรื่องสื่อและการตรวจสอบสื่อร่วมกัน ด้วยมุมมองและกิจกรรมที่หลากหลาย 

                                                 

 5 วิลาสินี พิพิธกุล, กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน, 1. 
6 ชนากานต์ เครือรัตนไพบูลย์, “การวิพากษ์สื่อในชุมชนออนไลน์ ของห้องเฉลิมไทยพันทิป

ดอทคอม,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553), 41. 
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   (4) ต้องมีสื่อประสิทธิภาพสูงอยู่ในมือ สามารถเผยแพร่ความรู้ และเปิดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เป็นศูนย์รวมของการค้นคว้าข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้องผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต โดยสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของกลุ่มพลังทางสังคมต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

   (5) มีลักษณะเป็นองค์กรเครือข่ายที่เกิดจากการประสานพลังทางสังคมระดับต่าง ๆ 
ให้ขึ้นมาท าหน้าที่ร่วมกัน จึงต้องสร้างระบบการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  2.2.1 งานวิจัยการใช้อ านาจรัฐแทรกแซงสื่อมวลชนไทย 
  สื่อมวลชนไทยถูกรัฐบาลทุกสมัยแทรกแซงโดยตลอด ในยุครัฐบาลทหารหรือยุคปฏิวัติ

รัฐประหารการแทรกแซงสื่อเป็นในลักษณะใช้อ านาจรัฐผ่านทางกฎหมายโดยตรง เช่น ทุบแท่นพิมพ์ 
เอาโซ่ไปล้อม ตรวจสอบเซ็นเซอร์ เป็นต้น ส่วนในยุครัฐบาลประชาธิปไตย การแทรกแซงสื่อแนบเนียน
และซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ทั้งอ านาจรัฐและอ านาจทุน โดยมี 6 รูปแบบ7 คือ (1) แทรกแซงสื่อผ่านงบ
โฆษณา (2) แทรกแซงสื่อผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัว (3)แทรกแซงสื่อด้วยการกว้านซื้อหุ้น (4) แทรกแซง
สื่อผ่านระบบสัมปทาน (5) แทรกแซงสื่อด้วยกฎหมาย (6) แทรกแซงสื่อผ่านหน่วยงานภาครัฐ 

   แม้ว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติถึงมาตรการห้ามแทรกแซงสื่อไว้หลายมาตรการแต่ในทาง
ปฏิบัติยังมีการแทรกแซงเสรีภาพสื่อโดยวิธีการนอกกฎหมาย ดังต่อไปนี้8  

  (1) แทรกแซงความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ ในรูปแบบดังต่อไปนี้  
  - ก าหนดกรอบนโยบายน าเสนอเนื้อหา (content platform)จากฝ่ายอ านวยการ 
  - ใช้หน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าข่าวที่โดดเด่น เสนอข่าวสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจอ่ืน ๆ

ของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  - หนังสือพิมพ์บางฉบับ ฝ่ายอ านวยการมีบทบาทก าหนดเนื้อหาในระดับปฏิบัติการ เช่น

ตัวแทนจากฝ่ายอ านวยการ เข้ามาร่วมประชุมก าหนดประเด็นข่าว หรือบรรณาธิการโต๊ะข่าวอาจต้อง
ขอความเห็นชอบจากฝ่ายอ านวยการก่อนลงมือท าข่าว ในบางกรณีผู้บริหารหนังสือพิมพ์ในฝ่าย

                                                 
7 จริยา คงมา, “มาตรการป้องกันและแก้ไขการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2554), 3. 

8 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, “เรื่องการก ากับดูแลเนื้อหาหนังสือพิมพ์,” รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547), 36-39. 
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อ านวยการอาจได้รับค าขอจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (ซึ่งมีความสัมพันธ์ส่วนตัว)ในเหตุการณ์หรือ
วิกฤติการณ์ใด ให้ช่วยสอดส่อง (monitor) เนื้อหาที่ฝ่ายข่าวจะรายงานในหนังสือพิมพ์ ผลก็คือการ
เซ็นเซอร์ (ตัวเอง) หรือการแทรกแซงเนื้อหานั่นเอง 

  - ปลดหรือโยกย้ายบรรณาธิการข่าวไปสู่ต าแหน่งที่ไม่มีบทบาทในการก าหนด
ทิศทางข่าว  

  (2) แทรกแซงแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลแก่ผู้สื่อข่าว 
 (3) เลี้ยงดูปูเสื่อนักข่าว  
 (4) ใช้อ านาจผ่านหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจในเครือข่ายไม่ซื้อ

โฆษณาในสื่อที่ตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล   
  (5) ช่วงชิงความเป็นเจ้าของสื่อ  
 (6) จัดตั้งผู้อ่านเพื่อตอบโต้สื่อ  
 (7) ตรวจสอบบุคลากรด้านสื่อ  
  (8) ข่มขู่บุคลากรด้านสื่อ  
  (9) ใช้ก าลังคุกคามท าร้าย 
           2.2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมสื่อมวลชนไทย  
           ปัจจุบันมีกฎหมายหลัก 2 ฉบับ9 ที่ให้อ านาจรัฐก ากับดูแลเนื้อหาสื่อ ได้แก่ 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งใช้ก ากับดูแลเนื้อหาของ
สื่อโทรทัศน์และวิทยุ และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์) ซึ่งใช้ก ากับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอร์เน็ต 

  ในกรณีสื่อโทรทัศน์และวิทยุ มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการ
กระจายเสียงฯ ห้ามสถานีโทรทัศน์และวิทยุเผยแพร่รายการที่ “มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะ
ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อย่างร้ายแรง” หากฝ่าฝืนคณะกรรมการ กสทช. มีอ านาจสั่งให้สถานีโทรทัศน์ระงับการออกอากาศ
รายการดังกล่าวได้ก่อนสอบสวนข้อเท็จจริง และอาจสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของ
สถานีโทรทัศน์และวิทยุนั้นได้ 

                                                 

 9 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และธิปไตร แสละวงศ์, “รัฐและการแทรกแซงสื่อ,” รายงานการวิจยั 
(กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558), i- ii. 
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  ในกรณีสื่ออินเทอร์เน็ต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มี
อ านาจตามมาตรา 18  (2) “เรียกดูข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ของประชาชนจากบริษัทผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต และมีอ านาจสั่งปิดหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่แพร่ข้อมูลที่  “อาจ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่ง ราชอาณาจักร...หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน...” (มาตรา 20 วรรคหนึ่ง) ตามค าสั่งของศาล 

           นอกจากกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องกับสื่อประเภทต่าง ๆ โดยตรงแล้ว ยังมีกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่งที่รัฐใช้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนอีกหลายฉบับ เป็นต้นว่า10  

          (1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ได้แก่  
  ก. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรในประมวลกฎหมายอาญา เช่น 

   - ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
พระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ (มาตรา 112)   

   - ความผิดฐานบ่อนท าลายความสงบภายใน (มาตรา 116)  
   - ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดี

ราชินี ราชสามีรัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ (มาตรา 133) 
   - ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย ผู้แทน

รัฐ ต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชส านัก (มาตรา 134) 
    ข. บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เช่น     
   - พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

(มาตรา 9 และ 11)   
   - พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 (มาตรา 9) 
 (2) บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน

ครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน ได้แก่  
 - ประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 326, 327, 328, 

329, 330 และ 331) และความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า (มาตรา 393) 
 - ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ว่าด้วยหมิ่นประมาททางแพ่ง (มาตรา 423) 
  - พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

                                                 
10 ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูป

ประเทศไทยด้านสื่อสารมวลชน (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558), 16- 17.   
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     - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และ ครอบครัว พ.ศ. 2534 (มาตรา 93) 

     - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
(มาตรา 9) 

   - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 56)  
   (3) บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน ได้แก่ 
   - ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน (มาตรา 136) และ

ความผิดฐานดูหมิ่นศาล (มาตรา 198) 
    - กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานละเมิดอ านาจศาลเพราะการวิพากษ์วิจารณ์หรือ

สร้างอิทธิพลต่าง ๆ เหนือคดี (เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 32) 
  (4) บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ

หรือสุขภาพของประชาชน ได้แก่  
  ก. ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานเผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร 

(มาตรา 287)  
  ข. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา เช่น 
  - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (มาตรา 22, 23, 24, 25, 

26 และ 27) 
  - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (มาตรา 40, 41 และ 42) 
  - พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (มาตรา 88 และ 88 ทวิ) 
  - พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 56, 57, 58,59 และ 60) 
  - พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (มาตรา 38 และ 39) 
  - พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (มาตรา 48) 
  - พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (มาตรา 48, 48/1 และ 48/2) 
   - พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 (มาตรา 8) 
  2.2.3 งานวิจัยการก ากับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนไทย  
            ในประเทศไทย เริ่มมีระบบการก ากับดูแลกันเองของสื่อเป็นครั้งแรกในปี 2540 

ที่เจ้าของ บรรณาธิการและนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ รวมตัวกันก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ แต่ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ถูกตั้งค าถามมาตลอดถึง
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแลกันเอง โดยไม่ต้องมีกฎหมายมาเกี่ยวข้อง เพราะที่ผ่านมาเคยมีกรณีที่
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สมาชิกที่เป็นองค์กรหนังสือพิมพ์ ไม่พอใจการท าหน้าที่ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แล้วลาออกไป 
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบจริยธรรมของหนังสือพิมพ์นั้นได้อีกเลย11         

           ทางด้านสื่อแพร่ภาพ กระจายเสียง และโทรคมนาคมนั้น พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ก าหนดให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เป็นองค์กรรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
และวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม และ
การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมต้องค านึงถึงการคุ้มครองการได้รับข้อมูลข่าวสารสาธารณะของ
ประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้ง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร ทั้งนี้การควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององค์กรดังกล่าว ให้แต่ละองค์กรจัดตั้งคณะกรรมการการควบคุม
จริยธรรมขึ้น โดยมีองค์ประกอบและให้ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบอาชีพและ
วิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมายังขาดความชัดเจนของการแบ่ง
งานกันท า (division of work) ในการบังคับใช้กฎเกณฑ์ ในการก ากับดูแลเนื้อหาระหว่างเรื่องที่จะ
น าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ กสทช. กับเรื่องที่จะน าเข้าสู่กระบวนการก ากับดูแลกันเองของ
องค์กรวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 40 ของกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ในทางปฏิบัติปัจจุบันเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการจะพิจารณาโดย
อนุกรรมการด้านผังรายการ และเนื้อหารายการเป็นส่วนใหญ่12   

                                                 
11 ส านักข่าวอิศรา, “บทความ “ปฏิรูปสื่อ:โจทย์หินของสภาปฏิรูปแห่งชาติ” โดย ชวรงค์ 

ลิมป์ปัทมปาณี,” https://www.isranews.org/isranews/31855-media_31855.html (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2557.)  

12 พรรษาสิริ กุหลาบ, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และ พิมลพรรณ ไชยนันท์, มาตรฐาน
องค์กรก ากับดูแลกันเองด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ส าหรับประเทศไทย  “รายงาน
ผลการศึกษาขั้นสุดท้าย (Final Report) ฉบับปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการก ากับ
ดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์,” (ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), 16-17. 
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  ส าหรับกลไกและรูปแบบการก ากับดูแลตนเองในองค์กรสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยการ
ศึกษาวิจัยโดยทีดีอาร์ไอ13 พบว่าสถานีโทรทัศน์ของไทยทั้งรายเก่า (Analog TV) และรายใหม่ 
(Digital TV) มีเพียง 4สถานี ได้แก่ ช่อง 9 อสมท. (Modern Nine TV) ช่องไทยพีบีเอส Nation TV 
และ NOW (ซึ่งอยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)  ที่มีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรม (Code of Ethics) และ/หรือ แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมสื่อ (Code of Conduct) ในการประกอบกิจการ 

  แต่หากพิจารณาทั้งระบบโดยวัดจากการมีคู่มือจริยธรรมของตนเอง การมีช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน การติดตามผลและบทลงโทษที่ชัดเจนนั้น มีไทยพีบีเอส เพียงช่องเดียวที่มีองค์ประกอบ
การก ากับดแูลตนเองครบถ้วนที่สุด 

  โดยสรุปคือสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ไม่มีองค์กรประกอบและกลไกการก ากับดูแลตนเอง 
คือ ไม่มีการจัดท ามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics) และแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม (Code of Conduct) เป็นของตนเอง ไม่มีกลไกรับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับร้องเรียน ไม่มีการแจ้งกลับการติดตามผลหรือไม่ระบุถึงบทลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรมสื่อ 
ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนว่าผู้ประกอบการสื่อวิทยุโทรทัศน์ของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ
ก ากับตนเองอย่างจริงจัง ยกเว้นไทยพีบีเอส  

  อาจเป็นเพราะ ไทยพีบีเอส คือสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวที่เป็นสื่อสาธารณะ ซึ่งมี
ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจ ส่วนสถานีโทรทัศน์ช่อง
อ่ืนๆ ที่เป็นสถานีเชิงพาณิชย์จึงให้ความส าคัญกับผลประกอบการทางธุรกิจมากกว่าประเด็นการก ากับ
ดูแลตนเอง 

  ส่วนรูปแบบและกลไกการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย 
การศึกษาวิจัยโดยทีดีอาร์ไอ14 พบว่ารูปแบบและกลไกการก ากับดูแลกันเองในระดับองค์กรวิชาชีพสื่อ 
พบว่าองค์กรและสมาคมวิชาชีพสื่อให้ความส าคัญกับเรื่องความอยู่รอดทางธุรกิจและการประกอบการ
เป็นความส าคัญอันดับแรก  

  ทางด้านกลไกการก ากับดูแลกันเองนั้น องค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่มีการบัญญัติมาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพและ/หรือ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมส าหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในหมู่สมาชิก

                                                 
13 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, “กลไกการก ากับดูแลตนเอง รายงานผล

การศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ,” เล่มที่  7 (ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559), 124-
125. 

14 เรื่องเดียวกัน, 134-135. 
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ขององค์กรและสมาคมวิชาชีพสื่อ แต่ยังขาดกลไกการเฝ้าระวังและบังคับใช้ที่ชัดเจนเพ่ือให้สมาชิก
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะรอให้มีการร้องเรียนจากผู้ชมผู้ฟังก่อนจึงจะ
มีการด าเนินการด้านจริยธรรมและมีคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือพิจารณาเรื่องร้องเรียน แต่ขาดการ
เฝ้าระวัง (Monitoring) กันเองอย่างจริงจัง นอกจากนี้ องค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนแต่ขาดการสื่อสารบอกแก่ประชาชน และพบว่าทุกองค์กรวิชาชีพสื่อต้องการให้ ผู้ร้องเรียน
ระบุชื่อ-นามสกุลจริง เพ่ือยืนยันตัวบุคคล ส่วนมาตรการการลงโทษส่วนใหญ่คือการตักเตือน 

   นอกจากนั้นยังพบว่า องค์กรวิชาชีพที่มีความพร้อมในการก ากับดูแลกันเองได้ประสบ
ความส าเร็จที่สุดก็คือ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดยมีปัจจัยส าคัญคือ มีสมาชิกให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามกติกาอย่างดีเนื่องจากมีแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับโอกาสในการประกอบวิชาชีพ มีการก าหนด
ธรรมนูญ/ข้อบังคับ/จรรยาบรรณ มีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีกลไกการด าเนินการก ากับที่เป็นระบบ
และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ ตลอดจนที่
ด าเนินการในมิติอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วยเช่น การออกแถลงการณ์/การยื่นหนังสือ ตลอดจนการส่งเสริม
ด้าน วิชาการ ด้านสวัสดิภาพ/สวัสดิการของคนในวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมในระดับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ มีการจัดประกวดรางวัล ตลอดจนการผลักดันกฎหมายและนโยบายต่ าง ๆ ได้ 
นับเป็นองค์กรวิชาชีพตัวอย่างในการประสานความร่วมมือจากหลากฝ่ายได้อย่างลงตัว 

  2.2.4 งานวิจัยการตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชนของไทย15        
          สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษาวิจัยการตรวจสอบสื่อโดย

ภาคประชาสังคมของไทย 10 องค์กร ประกอบด้วย    
   (1) Media Monitor 
  (2) Media Inside Out 
  (3) สสย. (สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน) 
  (4) เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 
  (5) สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
  (6) Deep South Watch (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) 
  (7) แคมเปญ ‘เลิกเผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืนว่าเป็นสิ่งปกติ’ 
  (8) กลุ่ม FOR-SOGI38 (‘ข่าวกิจกรรมเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ’) 

                                                 
15 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, “กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ,” เล่มที่  6 
(ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 
2559), 29-142. 
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  (9) สภาผู้ชมไทยพีบีเอส 
  (10) ส านักข่าวอิศรา  
  สรุปบทเรียนจากองค์กรตรวจสอบสื่อภาคประชาชนในประเทศไทยมีท้ังปัจจัยบวก 

และปัจจัยลบ  
 (1) ปัจจัยบวก 
   1) เกิดองค์กรในภาคประชาสังคมท่ีท าหน้าตรวจสอบสื่อหรือให้ความรู้เรื่องสื่อ

โดยเฉพาะ และมีการท างานต่อเนื่องยาวนาน เช่น MEDIA MONITOR, สสย., MEDIA INSIDE OUT 
และเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

   2) การตรวจสอบสื่อมีมาตรฐานมากขึ้น การท างานมีขั้นตอนชัดเจน มีการสร้างองค์
ความรู้ และมีข้อมูลวิชาการสนับสนุน 

   3) มีการพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ หรือให้ความรู้เรื่องสื่อ ทั้งในระดับ
องค์กร ระดับเครือข่าย และระดับปัจเจก 

   4) มีการร่วมมือกันระหว่างภาคี เครือข่ายประชาสังคม ท าให้การขับเคลื่อนประเด็น
ต่าง ๆ มีพลังและเกิดการขยายผล ดังเช่นในกรณี คณะเครือข่ายสื่อเพ่ือเด็กยื่นหนังสือร้องเรียนให้ 
กสทช.ออกมาตรการควบคุมโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการส าหรับเด็กทางโทรทัศน์  68 (ใน
เครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น สสย. , เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์สื่อ, MEDIA MONITOR และมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค) 

   5) มีการด าเนินการรวดเร็วฉับไว โต้ตอบกับสื่ออย่างทันท่วงที ท าให้กรณีท่ีก าลังอยู่
ในกระแสสังคมได้รับการติดตามแก้ไข หรือการชี้แจงจากสื่ออย่างทันเหตุการณ์ 

   6) มีความหลากหลายในเชิงประเด็นมากขึ้น มีกลุ่มตรวจสอบสื่อเฉพาะด้านที่ท า
หน้าที่เฝ้าระวังประเด็นต่าง ๆ เช่น ศาสนา สันติภาพ วิถีชุมชน ความหลากหลายทางเพศ และ
ทรัพยากร เป็นต้น 

   7) เทคโนโลยีช่วยให้การท างานสะดวกขึ้นในหลาย ๆ แง่ ตัวอย่างเช่น การรวบรวม
หลักฐานท าได้ง่ายขึ้น สามารถเก็บบันทึกข้อมูลรายการเป็นไฟล์ดิจิทัล (จากเดิมที่ต้องใช้วิดีโอเทปอัด) 
สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังบน Youtube ได้ หรือในแง่ของการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน
สามารถกระท าได้ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ ไลน์ แฟนเพจ 

   8) ตามแนวคิดฐานันดรที่ห้า สื่อใหม่เอ้ือต่อการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ ท าให้กลุ่มคน 
ปัจเจกบุคคลหรือภาคประชาสังคม สามารถใช้เว็บสังคมเป็นช่องทางในการรณรงค์ ติดตามประเด็น
ปัญหาและระดมความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเช่น Change.org หรือ Facebook หรือ ผ่าน
Online forum อย่างพันทิปดอทคอมได้ และเกิดแรงกระเพ่ือมผ่านการสื่อสารที่เป็นเครือข่ายไปสู่
ผู้ใช้ออนไลน์ สื่อกระแสหลัก ประชาชนในวงกว้าง และผู้วางนโยบาย 
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   9) เกิดการวางรากฐานวัฒนธรรมการตรวจสอบสื่อ สื่อมวลชนมีการปรับตัวยอมรับ
การวิพากษ์วิจารณ์มากข้ึน เป็นการกระตุ้นเตือนให้สื่อตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

   10) กลุ่มองค์กรตรวจสอบสื่อภาคประชาชนส่วนใหญ่ มีลักษณะของความเป็น
เครือข่ายประชาสังคมกลุ่มอาสาสมัคร เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกัน มีโครงสร้างองค์กรแบบ
แนวราบ ท าให้การท างานมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และสามารถด าเนินการได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด 

   11) มีหน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรตรวจสอบสื่อหรือ
องค์กรสื่อมวลชนศึกษา เช่น สสส. หรือ กสทช. 

(2) ปัจจัยลบ 
   1) สังคมให้ความส าคัญกับปัญหาเชิงประเด็นมากกว่า โดยเฉพาะกับกรณีท่ีก าลังอยู่

ในกระแสความสนใจชองสังคม 
 2) ข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากร ทั้งในแง่ของทุนด าเนินการ และบุคลากร 

   3) กองทุนต่าง ๆ ของรัฐ เช่น กองทุน กทปส. เข้าถึงได้ยาก ท าให้องค์กรในภาค
ประชาสังคมขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะยกระดับงาน 

   4) บุคลากรจ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใช้เวลาในการเรียนรู้ เพ่ิมพูน
ทักษะและต้องมีความอดทนสูง เนื่องจากงานเฝ้าระวังหรือวิเคราะห์สื่อ เป็นงานที่ต้องใช้เวลา แต่
ลักษณะงานในเครือข่ายประชาสังคม หรืออาสาสมัคร เป็นงานที่ขาดความมั่นคง ท าให้เกิดภาวะ
สมองไหล 

   5) หน่วยงานก ากับดูแลภาครัฐ เช่น กสทช. ยังมีข้อครหาในเรื่องการสรรหาบุคลากร 
เมื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการบางรายขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือให้ความส าคัญกับ
ผู้ประกอบการมากกว่าผู้บริโภค ก็มีส่วนท าให้การแก้ปัญหาหรือการผลักดันนโยบายเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าและยากล าบาก 

   6) การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นบ่อยใน
ประเทศไทย บางครั้งมีส่วนท าให้การผลักดันนโยบายหยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง รวมไปถึงข้อจ ากัด
จากการที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐแบบตรงไปตรงมาได้ 

   7) การก ากับดูแลกันเองของสื่อ (Self-Regulation) ยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร 
เนื่องจากผู้ประกอบการสื่อจ านวนมากค านึงถึงแต่เรื่องผลประโยชน์เป็นหลัก 

   8) ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป ท าให้การตรวจสอบเฝ้าระวังมีความยุ่งยากขึ้น ไม่สามารถ
ท าได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดปัญหาในมิติใหม่ ๆ อาทิ การขาดจิตส านึกสาธารณะ การละเมิด
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ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคล การแสดงออกโดยขาดความยับยั้งชั่งใจ การใช้ตรรกะวิบัติ และ
การตามกระแสโดยใช้อารมณ์น าหน้าเหตุผล 

   9) จากข้อที่แล้ว นอกจากสังคมจะไม่รู้เท่าทันสื่อแล้ว คนยังไม่รู้เท่าทันตัวเอง 
   10) ในขณะที่การให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทยยังจ ากัดอยู่ในวงแคบ 

ในระดับกิจกรรมหรือระดับปัจเจกเท่านั้น 
   11) คนท างานจ านวนหนึ่งยอมรับว่า องค์กรในภาคประชาสังคมประสบความส าเร็จ

ในการขยายผลไปสู่ภาคประชาสังคม และชุมชนวิชาการ แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรในการ
ขยายผลไปสู่สังคมในวงกว้าง 

 2.2.5 งานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพจริยาธรรมและการก ากับดูแลสื่อมวลชนต่างประเทศ   
 2.2.5.1 การก ากับดูแลสื่อมวลชนใน 4 ประเทศประชาธิปไตย16 

   ประเทศที่สื่อมีเสรีภาพอันดับต้น ๆ ของโลก 4 ประเทศ คือเยอรมนี สหราช
อาณาจักร เนเธอแลนด์ และฟินแลนด์ มีรูปแบบการบังคับใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
สื่อมวลชนก ากับดูแลกันเอง  โดยสภาวิชาชีพสื่อหรือภาคประชาชน (สื่อและประชาชนทั่วไป) เป็นทั้ง
ผู้ร่างและผู้บังคับใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพยอมรับจรรยาบรรณวิชาชีพ
บนพื้นฐานของความสมัครใจ    

   เหตุผลที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อยอมรับจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งที่ไม่มีกฎหมายรองรับ
บทลงโทษเพราะ  

   1) อาจถูกขับออกจากสหภาพแรงงาน (Labor union) หรือสหภาพการค้า (Trade 
union) ที่สื่อเป็นสมาชิก ซึ่งจะท าให้เสียประโยชน์หลายประการ เช่น ขาดความน่าเชื่อถือจาก
ประชาชนและผู้ร่วมอาชีพ ซึ่งอาจส่งผลต่ออาชีพหรือธุรกิจของตน หรือขาดอ านาจต่อรอง ทั้งกับรัฐ 
(ในมุมของสื่อโดยรวม) กับบริษัทหรือนายจ้าง (ในมุมของนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ลูกจ้าง) หรือกับ
คู่แข่งทางธุรกิจ (ในมุมของเจ้าของบริษัท)  

   2) ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง คณะกรรมการสภาวิชาชีพผู้บังคับใช้จรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายฝ่าย ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสื่อโดยตรง เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อ 
เจ้าของบริษัท บรรณาธิการ และที่เก่ียวข้องกับสื่อทางอ้อม เช่น ตัวแทนจากประชาชน ภาคการศึกษา 
ผู้ท างานเกี่ยวกับเยาวชนหรือการคุ้มครองผู้บริโภคและนักกฎหมาย เป็นต้น ในสัดส่วนและสิทธิออก
เสียงเท่าเทียมกันดังตัวอย่างจาก คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อของเนเธอแลนด์ (Raad voor de 
Journalistiek) ที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ (Journalists) และที่ไม่ใช่สื่อ (Non-

                                                 
16 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และธิปไตร แสละวงศ์, “รัฐและการแทรกแซงสื่อ,”รายงานการวิจัย, 

79- 86. 
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journalists) เช่น อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ ฝ่ายละ10 คน หรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อของสหราชอาณาจักร (Press Complaint Commission-PCC) ที่ประกอบด้วย
กรรมการ 17 คนได้แก่ ประธานคณะกรรมการ PCC ที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ 
ตัวแทนจากประชาชนทั่วไป (Public Members) และตัวแทนจากบรรณาธิการสื่อ (Editorial 
Members) ฝ่ายละ 8 คน                

               ส าหรับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์ ในเยอรมนี สหราช
อาณาจักรเนเธอแลนด์ และฟินแลนด์ ประเด็นที่ถูกเน้นมากที่สุดคือ 

   1) ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร (Accuracy) 
   2) การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็น (Distinction between fact and 

opinion)  
   3) การไม่ยุยงให้เกิดความเกลียดชังและแบ่งแยก (Hate speech/discrimination)  
   ส่วนประเด็นที่ถูกเน้นรองลงมา เช่น ไม่รายงานข่าวที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ

ประชาชน (รายงานเลขที่อยู่ส่วนตัวในข่าว ฯลฯ) วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร (ไม่ดักฟังโทรศัพท์  
ฯลฯ) หรือการเสนอข่าวที่สื่อความหมายให้เข้าใจว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระท าผิดหรือเป็นอาชญากร 
ทั้งท่ีคดียังไม่ถึงที่สุด เป็นต้น   

2.2.5.2 การก ากับดูแลสื่อในสาธารณรัฐสิงคโปร์17   
  สิงคโปร์ควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมืองหรือการ

วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล โดยองค์กรพัฒนาสื่อแห่งชาติสิงคโปร์ (MDA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการสื่อสาร
และข่าวสาร (MCI) ท าหน้าที่ควบคุมดูแลและออกกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านสื่อมวลชนทั้งหมด  

   กฎหมายพ้ืนฐานด้านการสื่อสารของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ส าคัญคือ กฎหมาย
หนังสือพิมพ์และการพิมพ์ พ.ศ. 2517 (Newspaper and Printing Press Act of 1974) บังคับ
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต้องต่อใบอนุญาตทุกปี และกฎหมายว่าด้วยการกระจายเสียง (Broadcasting 
Act) มีการควบคุมที่คล้ายกับพระราชบัญญัติหนังสือพิมพ์และการพิมพ์  

   สิงคโปร์มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง แต่พรรครัฐบาลของสิงคโปร์มีเสียงควบคุม
อ านาจเบ็ดเสร็จ และธุรกิจสื่อสิงคโปร์ผูกขาดโดยสองบริษัทโดยมีรัฐบาลถือหุ้น จึงท าให้การควบคุม
สื่อเข้มงวดคล้ายกับประเทศสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์ จึงส่งผลให้ประเด็นจริยธรรมสื่อมีบทบาท
น้อยกว่าการควบคุมด้วยกฎหมายของรัฐ   

                                                 
17 ศิริวรรณ อนันต์โท และผู้วิจัย, “จริยธรรมสื่อมวลชนในภมูิภาคอาเซียน โครงการพัฒนา

บุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์: Module 2,” รายงานการวิจัย, 118-127. 
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         2.2.5.3 สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกา18 
   ส าหรับสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้รับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน

ไว้ในบทแก้ไขเพ่ิมเติมที่ 1 (First Amendment) โดยห้ามรัฐสภาตรากฎหมายใด ๆ อันจ ากัดหรือตัด
ทอนเสรีภาพของสื่อมวลชน หลักการนี้ได้ถูกน าไปพัฒนาและน ามาปรับใช้ในการให้ความคุ้มครองและ
รับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐได้ก าหนดแนวทางคุ้มครองการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน
ไว้ในค าพิพากษาซึ่งกลายมาเป็นแนวทางที่ศาลในคดีต่อมายึดเป็นบรรทัดฐานพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับ
สื่อมวลชน  

   การด าเนินงานขององค์กรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
กฎหมาย Telecommunications Act of 1996 ที่ก าหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบ
กิจการภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนั้น ศาลยังใช้หลัก Whistleblower Protection 
คุ้มครองสื่อมวลชนที่เป็นลูกจ้างท่ีเปิดเผยการกระท าของนายจ้างของตนที่ขัดต่อกฎหมายและกระทบ
ต่อประโยชน์ของสังคมต่อสาธารณชนอีกด้วย  

   สหรัฐอเมริกายังมีองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการให้ความคุ้มครองเสรีภาพของ
สื่อมวลชนอีก 2 องค์กร คือ Federal Communications Commission: FCC ที่จัดตั้งขึ้นจาก
กฎหมายเฉพาะที่ชื่อว่า Telecommunications Act of 1996 ท าหน้าที่ก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่
ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และคณะกรรมการเพ่ือการค้าของสหพันธ์หรือ 
Federal Trade Commission: FTC เป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย The Federal Trade 
Commission Act of 1914 มีอ านาจหน้าที่ต่อต้านการผูกขาดทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยมีอ านาจทบทวนการควบรวมกิจการหรือการเข้าถือสิทธิ์ในกิจการหนึ่งกิจการใดที่ส่งผลให้
บิดเบือนอ านาจทางการตลาด อันอาจท าให้การให้บริการวิทยุโทรทัศน์ไม่มีความหลากหลาย 
(Diversity)และจะจ ากัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18 วนิดา แสงสารพันธ์, “กลไกการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา: ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์,” วารสารจุลนติ ิ ปีที่ 8 
ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2554): 49- 61.  
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        2.2.5.4 การตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชนต่างประเทศ19      
   (1) การตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชนสหรัฐอเมริกา 
     1) องค์กร FAIR 
        FAIR ย่อมาจาก Fairness & Accuracy in Reporting (ความเที่ยงธรรม

และถูกต้องครบถ้วนในการรายงานข่าว) เป็นกลุ่มเฝ้าระวังสื่อในประเทศสหรัฐที่เริ่มต้นด าเนินการในปี 
ค.ศ.1986 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการส่งเสริมเสรีภาพสื่อ สนับสนุนความหลากหลายของสื่อ 
ตรวจสอบการผูกขาดสื่อ ท่าทีของสื่อที่มีความล าเอียง อคติ เมินเฉยต่อประโยชน์สาธารณะและเสียง
ส่วนน้อย FAIR ต่อต้านการเซ็นเซอร์ น าข่าวสารที่ถูกละเลยมาเผยแสดง และปกป้องนักข่าวที่ถูกปิด
ปาก FAIR ท างานร่วมกับเครือข่ายนักเคลื่อนไหวและนักข่าวทั่วประเทศ มีการให้ค าติชมแก่การท า
หน้าที่ของนักข่าว และยังกระตุ้นให้ประชาชนพัฒนาตนเองมาเป็นผู้บริโภคข่าวสารที่ตื่นตัว มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบสื่อ และติดต่อกับสื่อมวลชนโดยตรงเพ่ือเรียกร้องให้สื่อมีความรับผิดชอบในการ
รายงานข่าว FAIR มีการผลิตสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่งานวิจารณ์สื่อ และให้ความรู้ เช่นจดหมายข่าว 
รายการวิทยุ Counter Spin (ต่อต้านการปั่นข่าว) และมีการส่งข่าวสารให้แก่สมาชิกกว่า 50,000 ราย
ทางอีเมล ทางด้านการเงิน FAIR มีการรับบริจาคเงินสนับสนุนจากสมาชิก และปฏิเสธรายได้จาก
โฆษณาหรือบริษัทเพ่ือรักษาความเป็นอิสระ 

      2) องค์กร AIM 
        AIM ย่อมาจาก Accuracy In Media (ความถูกต้องครบถ้วนในสื่อ) เป็น

องค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นตรวจสอบความถูกต้องในการรายงานข่าวของสื่อมวลชน ก่อตั้งขึ้นในปี 
ค.ศ.1969 โดยกลุ่มพลเมืองที่ตระหนักว่าสื่ออเมริกาขาดความเที่ยงตรงและน าเสนอข้อมูลด้านเดียว 
บทบาทของ AIM ในช่วงแรก ๆ คือการส่งจดหมายร้องเรียนไปถึงบรรณาธิการข่าวเพ่ือเรียกร้องให้มี
การแก้ไขข่าวสารที่ผิดพลาด ต่อมามีการยกระดับไปสู่การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทสื่อต่าง ๆ เพ่ือสิทธิในการ
เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพบปะกับคณะผู้บริหารและเรียกร้องให้มีการแก้ไขการน าเสนอข่าว
ของบริษัทตน ผลงานหนึ่งที่โดดเด่นของ AIM คือการโน้มน้าวให้สถานีโทรทัศน์ PBS ออกอากาศสาร
คดีที่กลุ่มตนผลิตเพ่ือท้าทายสถานีโทรทัศน์ใหญ่ ๆ ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามเวียดนามแต่
เพียงด้านเดียว AIM รับการอุดหนุนจากสมาชิก โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมรายปีเพ่ือสิทธิในการรับ
จดหมายข่าว AIM Report หรือผู้สนใจสามารถบริจาคเงินเข้าองค์กรแล้วน าไปลดหย่อนภาษีได้ 

                                                 
19 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, “กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ,” เล่มที่  6, 15-
19. 
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กิจกรรมต่าง ๆ ของ AIM ได้แก่ การผลิตสื่อต่าง ๆ การเดินขบวนประท้วง การจัดกิจกรรมพิเศษ 
เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความมีอคติ และความไม่เที่ยงตรงของสื่อ 

    3) องค์กร Honest Reporting  
        เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นตรวจสอบการรายงานข่าวความขัดแย้งระหว่างอาหรับ -

อิสราเอล เปิดโปงอคติ ความไม่เที่ยงตรง และการละเมิดจรรยาบรรณสื่อ องค์กรมีความเชื่อว่าการให้
ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ และช่วยคลี่คลาย
สถานการณ์ความขัดแย้ง Honest Reporting มีการจัดตั้งศูนย์ Media Central ในพ้ืนที่ขัดแย้ง เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่นักข่าวที่ไปประจ าการหรือไปเยือนพ้ืนที่อิสราเอล ปาเลสไตน์ และภูมิภาค 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี Honest Reporting มีสมาชิกกว่า 1.4 
แสนคน ในเว็บไซต์มีการรับสมัครสมาชิก และเปิดรับเงินบริจาค 

  (2) การตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชนประเทศมาเลเซีย 
    ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 มีกลุ่มเคลื่อนไหวชื่อ Aliran ที่พยายามตีแผ่ความไม่ชอบ

มาพากลของสื่อกระแสหลัก โดยผ่านการวิพากษ์ในนิตยสาร Aliran Monthly มีการน าเสนอบทความ
เชิงสืบสวนเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจสื่อ การกระท าผิดของสื่อมวลชน และสถานะเสรีภาพสื่อ ในปี ค.ศ.
2000 มีการจัดตั้งกลุ่มสื่อพลเมืองชื่อว่า Charter 2000 เพ่ือเฝ้าระวังสื่อโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็น
เกี่ยวกับเสรีภาพสื่อและจริยธรรมในการรายงานข่าว ทางกลุ่มได้มีการจัดงานชุมนุมพบปะกับสื่อและ
นักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนอยู่เรื่อย ๆ และมีแผนการที่จะจัดเวิร์กช็อปกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้ยังมีสมาคมผู้บริโภค CAP และเว็บไซต์เช่น Saksi และ 
Radiqradio, Malaysiakini ที่คอยท าหน้าที่ตรวจสอบสื่อกระแสหลักไปพร้อม ๆ กับให้ความรู้ 

  (3) การตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชนประเทศฝรั่งเศส 
     กลุ่ม LICRA (The International League Against Racism and Anti-

Semitism) หรือกลุ่มเฝ้าระวังการเหยียดเชื้อชาติและการสร้างกระแสเกลียดชังยิว) ท าหน้าที่
ตรวจสอบการกระท าและค าพูดที่เข้าข่ายเหยียดเชื้อชาติบนสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต มี
การท ารายงานสรุปสถานการณ์การเหยียดเชื้อชาติประจ าปีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต LICRA ให้ความรู้
เรื่องการเหยียดเชื้อชาติผ่านทางเว็บไซต์และเอกสาร มีการฟ้องร้องด าเนินคดีเอาโทษผู้กระท าผิด และ
เสนอตัวเป็นพันธมิตรกับสมาคมอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจตรงกันในการตรวจสอบสื่อระดับชุมชนวิชาการ 
ประเทศฝรั่งเศสเคยจัดโครงการร่วมกับสถาบันวิชาการต่าง ๆ จากประเทศฮังการี สเปน เยอรมนี 
โปแลนด์ และอังกฤษ เพ่ือพัฒนาวิธีวิทยาในการศึกษาสื่อเชิงเปรียบเทียบและยกระดับมาตรฐาน
สื่อสารมวลชนในการน าเสนอหัวข้อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน มีการชักชวนให้คนในแวดวงสื่อเข้ารับการ
อบรมเพ่ือกระตุ้นให้สื่อมวลชนลดการน าเสนอข่าวด้วยมุมมองแบบเหมารวม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้
ผู้รับสื่อรู้จักวิพากษ์วิจารณ์การน าเสนอข่าวของสื่อ ในช่วงปี ค.ศ.2008-2010 มีการศึกษาเปรียบเทียบ
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หนังสือพิมพ์ 4 ฉบับในแต่ละประเทศที่มียอดขายสูงสุด และเน้นการวิเคราะห์การรายงานข่าว
การเมือง และข่าวที่ปุถุชนให้ความสนใจ   

 
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

          การศึกษาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ผูศ้ึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดดังนี้   

  2.3.1 แนวคิดเสรีภาพสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบ   
          แนวความคิดนี้ เสรีภาพจะถูกจ ากัดขอบเขต ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบของผู้ประกอบ

วิชาชีพภายใต้จรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพ  ซึ่งหมายถึงสื่อมวลชนมีเสรีภาพเต็มที่ตามหลักสังคม
ประชาธิปไตย โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐหรือกลุ่มทุน แต่สื่อมวลชนต้องควบคุมตนเอง ด้วย
หลักจริยธรรมของวิชาชีพ (ในบางสถานการณ์ สังคมจ าเป็นต้องแทรกแซงการท างานของสื่อมวลชน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม) ทั้งนี้จริยธรรม เป็นข้อก าหนดว่าอะไรคือความถูกและผิด  เป็นหลักการ
ทางด้านสังคมและศีลธรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้สมาชิกขององค์กรปฏิบัติตามโดยสมัครใจ ส่วน
จรรยาบรรณเป็นกฎที่ก าหนดเป็นแนวทางท างานและความประพฤติภายใต้ข้อก าหนดทางจริยธรรม 
สื่อมวลชนที่มีจริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชนของตนได้  ไม่ว่า
จรรยาบรรณนั้นมีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณ ไม่ใช่
กฎหมายที่ผู้มีอ านาจจะน าไปใช้บังคับหรือลงโทษผู้ฝ่าฝืนได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องกระท าด้วยความสมัครใจ 
แต่ทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณนับเป็นเครื่องมือตรวจสอบและควบคุมการท างานของบุคคลในแต่ละ
วิชาชีพได้ จริยธรรมเป็นเรื่องของจิตใจ แตกต่างจากการกระท าผิดกฎหมาย ดังนั้น ในประเทศ
ประชาธิปไตย การก ากับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนจึงเน้นหลักการก ากับดูแลตนเอง (self-regulation) 
โดยสมัครใจ   

  2.3.2 แนวคิดและหลักการก ากับควบคุมสื่อมวลชน  
              การก ากับควบคุมสื่อมวลชนโดยพื้นฐานมี 4  ประการ ดังนี้ 
             (1) การก ากับควบคุมกันเอง (Self-Control) เป็นความรับผิดชอบที่เกิดจาก

จิตส านึกและของบุคคลในวงการสื่อมวลชน โดยตระหนักว่าสิ่งมีค่าสูงสุดของสื่อมวลชนคือความ
เชื่อถือ จากสังคม หากปราศจากความเชื่อถือจากสังคมสื่อมวลชนก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใด จึงมี
การก าหนดจรรยาบรรณสื่อมวลชนขึ้นเพ่ือก ากับให้นักสื่อสารมวลชนท าหน้าที่อย่างรับผิตชอบใน
พันธะกิจที่ได้รับมอบหมายจากสังคม ความรับผิดชอบจึงเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของสื่อมวลชน หลักการ
ควบคุมกันเองเป็นทางเลือกซึ่งวงการสื่อมวลชนเสรียอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับการตี
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กรอบให้ตัวสื่อมวลชนรักษาไว้เพ่ือให้ปลอดจากการควบคุมและแทรกแซงจากรัฐบาลหรือกลุ่มอิทธิพล
ใด ๆ (ท าให้ตนเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมเพ่ือสังคมจะปกป้อง)  

           (2) การก ากับควบคุมทางกฎหมาย (Legal Control) เป็นการควบคุมสื่อมวลชน
ตามประมวลกฎหมาย โดยศาลเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยตัดสิน  

           (3) การก ากับควบคุมทางการปกครอง (Government Control) โดยอาศัยคณะ
บุคคล หรือหน่วยราชการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชี้ขาดในกรณีที่มีคดี เกี่ยวกับสื่อมวลชนโดยไม่ผ่าน
กระบวนการยุติธรรมของฝ่ายตุลาการ แต่เป็นกระบวนการยุติธรรมผ่านระบบบริหาร ส่งผลให้แนว
ทางการวินิจฉัยสั่งการต่อสื่อมวลชนขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ทางการเมือง 
การก ากับควบคุมสื่อมวลชนทางการปกครองขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของรัฐบาล  

         การก ากับควบคุมทางการปกครอง (Government Control) มีความหมาย
รวมถึงการมีกฎหมายรองรับการก ากับควบคุม (ไม่ใช่โดยสมัครใจ) ทั้งการก ากับควบคุมกันเองของสื่อ 
และและมีฝ่ายอ่ืนร่วมก ากับควบคุมด้วย (การก ากับร่วม)   

         (4) การก ากับควบคุมโดยสาธารณะ (Public Control) หรือโดยสังคม หรือโดย
ภาคประชาชน หรือโดยภาคประชาสังคม ท าหน้าที่ตรวจสอบก ากับควบคุมสื่อมวลชน โดยมีมาตรการ
ลงโทษทางสังคมเป็นเครื่องมือ สาธารณชนที่ก ากับควบคุมสื่อมวลชนมีทั้งระดับปัจเจกชน มีทั้งกลุ่ม
คนที่มีปฏิกริยาต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว ตลอดจนภาคประชาชนที่รวมตัวจัดตั้งเป็นองค์กรและร่วม
ท างานเป็นเครือข่าย ท าหน้าที่ตรวจสอบก ากับควบคุมสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง     

             มาตรการทางสังคมที่ใช้ก ากับควบคุมสื่อมวลชนมีตั้งแต่การทักท้วง การแจ้งเตือน 
การคว่ าบาตร ซึ่งอาจคว่ าบาตรองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนสื่อเหล่านั้นด้วย            

           การก ากับควบคุมลักษณะนี้ เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคม
ประชาธิปไตย 

 2.3.3 แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)  
               การรู้ เท่าทันสื่อโดยหลัก หมายถึงความสามารถวิเคราะห์เนื้อสารและวัตถุ 

ประสงค์เบื้องลึกของสารที่สื่อเสนอออกมา ซึ่งจะท าให้สามารถเลือกรับสารได้อย่างมีคุณภาพ 
ขณะเดียวกันก็สามารถท้วงติง ตอบโต้สื่อได้ การรู้เท่าทันสื่อเป็นการตรวจสอบกลั่นกรองสื่อโดย
ปริยายพร้อม ๆ กับเป็นเกราะป้องกันภัยจากสื่อ สื่อที่ละเมิดจริยธรรมจะไม่เป็นที่ยอมรับการรู้เท่าทัน
สื่อจะท าให้การตรวจสอบก ากับควบคุมสื่อโดยภาคประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ภาคประชาชนที่รวมตัวจัดตั้งเป็นองค์กรตรวจสอบก ากับควบคุมสื่อจะช่วยส่งเสริมศักยภาพสังคมใน
การการรู้เท่าทันสื่อ    
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บทที่ 3 
ที่มา วัตถุประสงค์และเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ  

ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
 
3.1 ที่มาของการยกร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
 
                ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
โดยมาตรา 27 ก าหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ รวม 11 ด้าน ซึ่งการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 1 ใน 11 
ด้านที่ต้องปฏิรูป      
  คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ ได้ศึกษาปัญหาจนได้ข้อสรุป และเสนอแนวทางปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยยกร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (พ.ร.บ.สื่อฯ ฉบับ สปช.) ซึ่งได้ผ่านมติสภาปฏิรูปแห่งชาติ จากนั้นได้ส่งต่อ
ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเพื่อด าเนินการต่อไป  
  ต่อมาสภาปฏิรูปแห่งชาติได้สิ้นสภาพพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร (ฉบับบวรศักดิ์) 
ไม่ผ่านการลงมติ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1)  ก าหนดให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เข้ามาสานงานการปฏิรูป
ประเทศต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ได้จัดท า “ร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....”  ฉบับนี้ขึ้นใหม่   
 
3.2 เหตุผล ของการยกร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
 
              คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) ระบุเหตุผลของการยกร่างร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 
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ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ว่าเนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
องค์กรสื่อมวลชนและองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรม ไม่ประสบ
ความส าเร็จ กระบวนการกลไกก ากับดูแลสื่อมวลชนขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  
3.3 วัตถุประสงค์ ของร่างพระราชบัญญัติ การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
 
               คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) ระบุวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ดังนี้  
    3.3.1 เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชน 
              3.3.2 เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ  
              3.3.3 เพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองประชาชนจากการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน   
              3.3.4 เพ่ือก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการก ากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนใน
ทุกล าดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการก ากับดูแลตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดย
องค์กรสื่อมวลชนในระดับชั้นที่ 1 การก ากับดูแลกันเองโดยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ในระดับที่ชั้นที่ 
2 โดยก าหนดให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นกลไกก ากับดูแลในระดับชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นการก ากับ
ดูแลร่วม 
 
3.4 เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  
 
              ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อ มวลชน พ.ศ. .... ประกอบด้วย 3 หมวดและมีบทเฉพาะกาล มีบทบัญญัติรวม 100 มาตรา โดยมี
สาระส าคัญดังนี้  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก-ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....) 
 3.4.1 ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์กรหลัก (มาตรา 28) ท าหน้าที่ก ากับ
ควบคุมจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนต่าง ๆ (มาตรา 13) เป็นสมาชิก ขณะที่องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา 13) มาจากการ
รวมตัวขององค์กรสื่อมวลชน (มาตรา 6) ไม่น้อยกว่าสิบองค์กรและและมีผู้ประกอบวิชาชีพรวมกันไม่
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น้อยกว่าห้าร้อยคน (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 6 มาตรา 13 มาตรา 28) 
  3.4.2 ไม่บังคับให้องค์กรสื่อมวลชนและองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนต้องแจ้งจดต่อสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ได้) แต่กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมี
อ านาจหน้าที่ก ากับควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน และองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติ   
  3.4.3 มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
    “คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภา
วิชาชีพ เจ็ดคน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการอ่ืนอีกสี่คน (ร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 28 
มาตรา 40) 
   3.4.4 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียน 
  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ก าหนดให้อาชีพสื่อมวลชนเป็นวิชาชีพที่ต้องก ากับควบคุมเป็นพิเศษ ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ตาม
หลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก าหนด หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับทั้งตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรสื่อมวลชน ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่มีโทษสูงสุดของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และเป็นบทบัญญัติเดียวที่มีโทษจ าคุก (ร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 30 (1) 
มาตรา 30 (5) มาตรา91 มาตรา 92)    
  3.4.5 ความหมายกว้างขวาง แต่ไม่ใช้บังคับสื่อมวลชนของรัฐ   
  “สื่อมวลชน”ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  มีความหมายครอบคลุมสื่อทุกประเภททุกรูปแบบทั้งสื่อเก่า
ระบบอนาล็อคและสื่อใหม่ระบบดิจิตัลรวมทั้งโซเชี่ยลมีเดีย และ“ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” มี
ความหมายกว้างขวาง ครอบคลุมผู้ท างานด้านสื่อทุกประเภททุกรูปแบบสม่ า เสมอโดยมีรายได้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยมาตรา 3 ก าหนดว่า (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 3) 
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  “สื่อมวลชน” หมายความว่า “สื่อกลางหรือช่องทางที่ใช้เพ่ือการน าข่าวสาร สารและ
เนื้อหาสาระเพ่ือประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไปสู่มวลชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือในรูปแบบใดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่
สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป” 
  “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นสื่อกลาง
เพ่ือน าข่าวสาร สาร และเนื้อหาเพื่อประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไปสู่มวลชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดอย่างเป็นปกติธุระหรือท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจ าจากเจ้าของสื่อ หรือมี
รายได้จากการงานที่กระท านั้น ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม” 
  ขณะเดียวกันร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ไม่ใช้บังคับสื่อมวลชนของรัฐ โดยมาตรา 4 ก าหนดว่า 
“บทบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนตามบทบัญญัติ แห่ง
รัฐธรรมนูญ”  (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 4) 
  3.4.6 มีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน (มาตรา 63) 
                 โดยคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน มีอ านาจหน้าที่หลักคือก ากับดูแล พิจารณา 
วินิจฉัย ด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  (มาตรา 67) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้ม 
ครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 63 มาตรา 67) 
  3.4.7 ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  ก าหนดให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติ ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมเพื่อบังคับใช้ครอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุก
คน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้ (มาตรา 57) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 57) 
                   3.4.7.1 การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
        3.4.7.2 การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน และ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการซ้ าเติมผู้ประสบเคราะห์
กรรมรวมทั้งหลีกเลี่ยงการน าเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างกลุ่มคนในชาติหรือ
ศาสนา หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน 
    3.4.7.3 การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของ
บุคคล หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรใด ๆ ในทางที่มิชอบ 
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     3.4.7.4 การน าเสนอข้อมูลข่าวสารต้องไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ อย่างมิชอบ 
    3.4.7.5 การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องมีผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดข้ึน ใน
กรณีท่ีเสนอข้อมูลข่าวสารผิดพลาดหรือก่อให้เกิดผลกระทบ ต้องแสดงความรับผิดชอบและประกาศ
การแก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที 
    3.4.7.6 การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ขัด
ศีลธรรมของสังคม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับและค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
เหนือสิ่งใด  
 3.4.8 องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา 13) ต้องก ากับดูแลให้องค์กรสื่อมวลชน
(มาตรา 6) ก ากับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติตนตามมาตรฐานจริยธรรมโดยไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
ที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก าหนด  (มาตรา 57) ผู้ประกอบวิชาชีพใดฝ่าฝืนให้ถือเสมือนว่า
องค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นผู้ฝ่าฝืน ต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้  (ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
มาตรา 13 มาตรา 57) 
 3.4.9 องค์กรสื่อมวลชน (มาตรา 6) ต้องมีกลไกก ากับด้านจริยธรรมดังนี้ (มาตรา 7 (5-
6-7)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. .... มาตรา 7 (5-6-7))  
   3.4.9.1 คณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน
และผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยร้อยละสี่สิบของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
   3.4.9.2 ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมขององค์กร 
   3.4.9.3 ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย 
    ก. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบ  
     ข. ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
     ค. บทลงโทษที่ชัดเจนแน่นอน มีสภาพบังคับท่ีเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและ
สามารถบังคับใช้ได้  
 3.4.10 องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา 13) ต้องมีกลไกก ากับด้านจริยธรรมดังนี้   
(มาตรา 14((5)(6)( 8)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 13 มาตรา 14((5)(6)( 8)) 
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    3.4.10.1 คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่ประกอบ 
ด้วยตัวแทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยร้อยละสิบของจ านวนกรรมการ 
   3.4.10.2 ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมขององค์การวิชาชีพสื่อ 
มวลชน 
    3.4.10.3 ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนประกอบ 
ด้วย  
   ก. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบ  
   ข. ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
   ค. บทลงโทษที่ชัดเจนแน่นอน มีสภาพบังคับท่ีเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและ
สามารถบังคับใช้ได้ 
  3.4.11 องค์กรสื่อมวลชน (มาตรา6) มีหน้าที่รายงานและเปิดเผยผลการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนในแต่ละปีปฏิทินให้องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา 13) ที่สังกัดและสาธารณชน
ทราบ (มาตรา 12) และองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน(มาตรา 13) มีหน้าที่รายงานและเปิดเผยผลการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนในแต่ละปีปฏิทินให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และสาธารณชนทราบ 
(มาตรา 19)  ในทุกรอบปีงบประมาณคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติต้องจัดท ารายงาน 
จ านวนเรื่องร้องเรียนและผลการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ (มาตรา 36) 
(ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. 
.... มาตรา 6 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 19 มาตรา 36)   
 3.4.12 มีมาตรการคุ้มครองประชาชนจากสื่อมวลชน  
                       โดยผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอันฝ่า
ฝืนจริยธรรม สามารถร้องเรียนและเรียกร้องค่าเยียวยาได้ 
 3.4.13 มีบทลงโทษสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรม 
                        กรณีผู้ร้องเรียนการกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมให้
คณะกรรมการสภาวิชาชีพ มีอ านาจลงโทษดังนี้  
   (1) ตักเตือน หรือต าหนิเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (2) สั่งให้เยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ 
   (3) เผยแพร่ค าวินิจฉัยต่อสาธารณะ 
   (4) เพิกถอนสมาชิกสภาพ   
        ในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่ได้รับโทษตามมาตรา 85 (1) (2) (3) แต่ไม่ปฏิบัติตาม ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
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มีอ านาจปรับทางปกครอง ดังนี้ (มาตรา 89) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 85 (1) (2) (3) (มาตรา 89) 
        (1) ฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพครั้งแรก ให้ลงโทษ
ปรับทางปกครองชั้น 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
         (2) ฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพครั้งที่สอง ให้
ลงโทษปรับทางปกครองชั้น 2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
           (3) ฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพในกรณีร้ายแรง ให้
ลงโทษปรับทางปกครองชั้น 3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และเพิกถอนสมาชิก
สภาพ 
  3.4.14 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ก าหนดให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (จากการ
ละเมิดของหน่วยงานรัฐ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เจ้าของกิจการสื่อมวลชน หรือบุคคลอ่ืนใด) ดังนี้ (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 82 มาตรา 83) 
  มาตรา 76  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความ
คิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการสื่อมวลชน 
หรือบุคคลอื่นใดจะสั่งการหรือกระท าการใดให้การเสนอข่าวผิดไปจากจริยธรรมสื่อมวลชน หรือจ ากัด
การแสดงความคิดเห็นโดยอิสระมิได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนตามที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน 
                ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างจะกระท าการใดที่ท าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนได้รับผลร้ายในทางใด ๆ เพราะเหตุที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ของตนโดยสุจริตและชอบด้วยจริยธรรมสื่อมวลชนมิได้ 
  มาตรา 77 การกระท าใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นสาธารณะของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือจริยธรรมสื่อมวลชน 
  ขณะเดียวกันก็มีมาตรการคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ถูกละเมิดเสรีภาพตาม
มาตรา 76 หรือได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าตามมาตรา 77 โดยให้ผู้เสียหายร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ  และมาตรา 82 ก าหนดว่าในกรณีที่คณะกรรมการสภา
วิชาชีพวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 76 หรือมาตรา 77 ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีค าวินิจฉัยให้
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ผู้กระท าการฝ่าฝืนด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือชดใช้ความเสียหาย หรือด าเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพ่ือเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นและแจ้งให้ผู้กระท าการฝ่าฝืน หน่วยงานที่
กระท าการฝ่าฝืน หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานดังกล่าวหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณีด าเนินการตาม
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
              ผู้ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  นอกจากนั้นหากคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติทราบว่ามีการฝ่าฝืน
มาตรา 76 หรือมาตรา 77 โดยไม่ต้องมีผู้เสียหายร้องเรียน คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติอาจด าเนินการให้แก้ไข  โดยมาตรา 83 ก าหนดว่า เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการสภา
วิชาชีพว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 76 หรือมาตรา 77 และการด าเนินการกับเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หรือส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คณะกรรมการสภา
วิชาชีพอาจด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ
สื่อมวลชน หรือบุคคลอื่นใด เพ่ือให้แก้ไขหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามควรแก่กรณีได้   
                3.4.15 บทเฉพาะกาล 
                 ในวาระเริ่มต้นเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้มี “คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการ
จัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพแห่งชาติและเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ “คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ”  
ประกอบด้วย 

 (1) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
 (2) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 
 (3) เลขาธิการ กสทช. กรรมการ 
 (4) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กรรมการ 
 (5) ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการ 
 (6) นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรรมการ 
 (7) นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กรรมการ 

 (8) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรรมการ 
 (9) ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กรรมการ 
 (10) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรรมการ 
 (11) นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรรมการ 
 (12) ประธานสภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งชาติ กรรมการ 
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 (13) ผู้แทนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ (มาตรา 93 
มาตรา 94  มาตรา 96)  (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 93 มาตรา 94  มาตรา 96) 
              ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไปได้ โดยให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไปยื่นขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ปร ะกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ภายในสองปีนับแต่วันที่มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ (มาตรา 99) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 99 ) 
                ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการด าเนินการตาม 
บทเฉพาะกาล (มาตรา 100) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 100) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
4.1 ผลการศึกษา 
 
 4.1.1 ผลการศึกษาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....    
                  ผลการศึกษาเจตนารมณ์พบว่าร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มีเจตนารมณ์ “มุ่งใช้อ านาจรัฐก ากับ
ควบคุมสื่อมวลชนด้วยแนวทางอ านาจนิยมโดยใช้กฎหมายเป็นกลไกตัดสินปัญหาทางจริยธรรม”   
 โดยมีโครงสร้างเนื้อหาเป็นหลักส าคัญ 4 ประการ ที่สะท้อนเจตนารมณ์ “มุ่งใช้
อ านาจรัฐก ากับควบคุมสื่อมวลชนด้วยแนวทางอ านาจนิยมโดยใช้กฎหมายเป็นกลไกตัดสินปัญหาทาง
จริยธรรม” ประกอบด้วย   
                     หนึ่ง - เนื้อหาที่แสดงว่ารัฐต้องการรวมศูนย์อ านาจก ากับควบคุมสื่อมวลชนอย่าง
เข้มข้น โดยมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์กรรวมศูนย์อ านาจก ากับควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ มีอ านาจเบ็ดเสร็จทั้งเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และตัดสินชี้ขาด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องส าคัญ (อาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
โดยองค์กรเดียว) มีการก ากับควบคุมถึงระดับตัวบุคคล โดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขอ
อนุญาตและต้องขึน้ทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (รวมทั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
มีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน) ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติก าหนด  หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นจ าคุก ทั้งตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาต 
และองค์กรที่รับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าท างาน ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีโทษ
สูงสุดของร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ และเป็นบทบัญญัติเดียวที่มีโทษจ าคุก (ตอกย้ าถึงเจตนารมณ์
ของร่างพระราชบัญญัติ ฯ ฉบับนี้)    
                      สอง - เนื้อหาที่แสดงถึงการมุ่งก ากับควบคุมสื่อมวลชนในด้านจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด โดยให้มีคณะกรรมการจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกระดับ ให้คณะกรรมการ
จริยธรรมของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  มีการก าหนดกลไกและหลักเกณฑ์ก ากับควบคุมจริยธรรมผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนทุกระดับ มีมาตรการคุ้มครองประชาชนจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งจะ
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ด าเนินการโดยเร็วภายในสิบห้าวัน และมีบทลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง             
                     สาม - เนื้อหาที่ผนวกภาคประชาชนเข้าร่วมใช้อ านาจก ากับควบคุมสื่อมวลชน โดย
ให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในส่วนต่าง ๆ และให้มีการก ากับดูแลสื่อมวลชนโดย
ภาคประชาชน  
                      สี่ - เนื้อหาที่แสดงว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นเพียงส่วนประกอบ      
โดยการสะท้อนความหมาย “การละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน”ในมิติที่คับแคบ  
การไม่มีบทลงโทษผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (ในขณะที่มีบทลงโทษผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนที่ละเมิดจริยธรรม) และการไม่มีคณะกรรมกรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
สื่อมวลชน (แต่มีคณะกรรมการจริยธรรม)      
  4.1.1.1 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... แสดงว่ารัฐต้องการรวมศูนย์อ านาจก ากับควบคุมสื่อมวลชนอย่าง
เข้มข้น  โดยมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์กรรวมศูนย์อ านาจก ากับควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ มีอ านาจเบ็ดเสร็จทั้งเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และตัดสินชี้ขาด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องส าคัญ มีการก ากับควบคุมถึงระดับตัวบุคคล โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (รวมทั้งสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน) ตามหลักเกณฑ์ที่สภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก าหนด  หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นจ าคุก ทั้งตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่
ไม่ได้รับอนุญาต และองค์กรที่รับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าท างาน ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่มีโทษสูงสุดของร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ และเป็นบทบัญญัติเดียวที่มีโทษจ าคุก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้                          
  (1) มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์กรรวมศูนย์อ านาจก ากับควบคุมผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา28 มาตรา40) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 28 มาตรา40) 
   ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ก าหนดให้รวมศูนย์อ านาจการก ากับควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
โดยมี “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” เป็นองค์กรสูงสุด มีอ านาจหน้าที่หลักที่แสดงถึงการรวมศูนย์
อ านาจควบคุมสื่อมวลชน ประกอบด้วย   
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                       1) ขึ้นทะเบียน ออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด (มาตรา 30 (1)) (ร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 30 (1))      
                       2) รับจดแจ้งองค์กรสื่อมวลชนตามมาตรา ๖ หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตาม
มาตรา 13 และเพิกถอนการจดแจ้งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คณะ 
กรรมการสภาวิชาชีพก าหนด (มาตรา 30 (2)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 6 มาตรา 13 มาตรา 30(2))   
                       3) รับพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ที่ผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนอ้างว่าไม่ไดรับความเป็น
ธรรมจากการพิจารณาวินิจฉัยขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา 18 ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพให้เป็นที่สุด (มาตรา 30(3) และ มาตรา 73) (มีอ านาจสูงสุด) (ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .. ..  
มาตรา18 มาตรา 30 (3) มาตรา 73)      
                       4) ก ากับดูแลและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่ผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนมีต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน หรือองค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้จดแจ้งตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือที่ถูกเพิกถอนสมาชิกสภาพ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางหรือข้อบังคับที่สภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติประกาศก าหนด  (มาตรา 30(4) มาตรา 87 และมาตรา 72) (ร่าง พ.ร.บ.นี้ 
ไม่บังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องสังกัดองค์กร และไม่บังคับให้องค์กรสื่อมวลชนและ
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนต้องแจ้งจดต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ แต่สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติมีอ านาจก ากับควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคนตามหลักจริยธรรมที่ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 30(4) มาตรา 87 มาตรา 72 มาตรา 87)      
                       5) ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งบังคับใช้ต่อผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคน) (มาตรา 45 (2)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 45 (2)) 
                        6) พิจารณาก าหนดโทษตามมาตรา 85 อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่มีการ
ร้องเรียนว่า องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด (มาตรา 45 (3)) (มาตรา 85 มาตรา 89 มาตรา 90 รายละเอียด ดูในบทลงโทษ) (ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
มาตรา 45 (3) มาตรา 85 มาตรา 89 มาตรา 90) 
                        7) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน (มาตรา 45 (6)) (มาตรา 76  หรือมาตรา 77 มาตรา 78) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
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สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 45 (6) มาตรา 76  
มาตรา 77 มาตรา 78)  
                   8) วินิจฉัยให้ผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (ฝ่าฝืนมาตรา 76 หรือ
มาตรา 77) แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือชดใช้ความเสียหาย (มาตรา 82) (ร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 76 มาตรา 
77 มาตรา 82) 
                    9) แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน โดยองค์ประกอบ จ านวน และการ
แต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
(มาตรา 63) คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนมีอ านาจหน้าที่หลักคือก ากับดูแล พิจารณา วินิจฉัย 
ด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  (มาตรา 67 และมาตรา 68) (ร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 63 มาตรา 67 
มาตรา 68)  
                   10) ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพิจารณาเรื่องที่เห็นว่าเป็นการกระท าอัน
ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน (มาตรา 67 (3)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 67 (3))  
                 11) แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการสื่อมวลชน 
หรือบุคคลอ่ืนใด ให้แก้ไขหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (การฝ่าฝืนมาตรา 76 หรือมาตรา 77) (มาตรา 83) (ร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา  77 
มาตรา 83)  
               (2) สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ มีอ านาจเบ็ดเสร็จทั้งเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ (อาจกล่าวว่าเป็นการใช้อ านาจนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยองค์กรเดียว) ในเรื่องส าคัญดังนี้  
                       1) การออกใบอนุญาต ขึ้นทะเบียน และเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่โดยองค์กรเดียว ทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์ ด าเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาต และตัดสินเพิกถอนใบอนุญาต ตามที่ก าหนดไว้ใน 
มาตรา 30 ว่า “อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ (1) ขึ้นทะเบียน ออกใบอนุญาตและเพิก
ถอนใบอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด” 
(ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. .... มาตรา 30 (1)) 
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                       2) การจดแจ้งองค์กรสื่อมวลชนตามมาตรา 6 หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตาม
มาตรา 13 และเพิกถอนการจดแจ้งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพ คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่โดยองค์กรเดียว ทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ -ด าเนินการจดแจ้ง- และ
ตัดสินเพิกถอนการจดแจ้ง ตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 30 ว่า “อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภา
วิชาชีพ (2) รับจดแจ้งองค์กรสื่อมวลชนตามมาตรา 6 หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา 13
และเพิกถอนการจดแจ้งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสภา
วิชาชีพก าหนด” (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 6 มาตรา 13 มาตรา 30 (2)) 
                     3) การก ากับควบคุมจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนคณะกรรมการสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่โดยองค์กรเดียว ทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติและก ากับ
ควบคุมให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ พิจารณาวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดและสั่งลงโทษกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ ดังนี้  
                         - ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งบังคับใช้ต่อผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคน (มาตรา 45 (2))  (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 45 (2)) 
                         - แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน (มาตรา 63) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
หลักคือก ากับดูแล พิจารณา วินิจฉัย ด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา 67 และ
มาตรา 68) โดยองค์ประกอบ จ านวน และการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด  (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 63 มาตรา 67 มาตรา 68)  
                        - พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ที่ผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนอ้างว่าไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากการพิจารณาวินิจฉัยขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา 18 ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพให้เป็นที่สุด  (มาตรา 30(3) และ มาตรา 73)  (มีอ านาจสูงสุด) (ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
มาตรา 18 มาตรา 30(3) มาตรา 73)  
                      - ก ากับดูแลและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่ผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนมีต่อผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือองค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้จดแจ้งตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือที่ถูกเพิกถอนสมาชิกสภาพ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางหรือข้อบังคับที่สภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติประกาศก าหนด  (มาตรา 30(4) มาตรา 87 และมาตรา 72) (ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
มาตรา 30(4) มาตรา 87 มาตรา 72) 
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                       - ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพิจารณาเรื่องที่เห็นว่าเป็นการ
กระท าอันฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน (มาตรา 67 (3)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 67 (3))   
                       - พิจารณาก าหนดโทษตามมาตรา 85 อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่มีการ
ร้องเรียนว่า องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด (มาตรา 45 (3))  (มาตรา 85 มาตรา 89 มาตรา 90 รายละเอียด อยู่ในบทลงโทษ) (ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
มาตรา 45 (3)) มาตรา 85 มาตรา 89 มาตรา 90)    
                       (3) มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
    โครงสร้าง “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” (มาตรา 28) ซึ่งเป็นองค์กรหลัก
ตาม ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. .... ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น “องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน” (มาตรา 13) และ “คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” (มาตรา 40) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 28) 
   โดย “องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน” (มาตรา 13) มาจากองค์กรสื่อมวลชน 
(มาตรา 6)ไม่น้อยกว่าสิบองค์กรและมีผู้ประกอบวิชา ชีพไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน รวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
หรือคณะบุคคล สมาคม สมาพันธ์ หรือที่เรียกชื่ออ่ืนใด เป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม เพ่ือก ากับดูแล
กันเองด้าน จริยธรรม และต้องจดแจ้งต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ขณะเดียวกัน“องค์กร
สื่อมวลชน” (มาตรา ๖) ก็ต้องจดแจ้งต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (ร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 6 มาตรา 13)   
                        ส าหรับ “คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” (มาตรา 40) 
ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาวิชาชีพ เจ็ดคน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการอ่ืน
อีกสี่คน  (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 40)              
             (4) มีการก ากับควบคุมถึงระดับตัวบุคคล โดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้อง
ขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (รวมทั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน) ตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก าหนด หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นจ าคุก     
                        ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ไม่บังคับให้องค์กรสื่อมวลชน และองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนต้องจดแจ้ง
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หรือต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ แต่บังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขอ
อนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นจ าคุก ซึ่ง เป็นบทบัญญัติที่มีโทษสูงสุดของ
ร่างพระราชบัญญัตินี้  และเป็นบทบัญญัติ เดียวที่มี โทษจ าคุก การบังคับเช่นนี้แสดงว่าร่าง
พระราชบัญญัตินี้มุ่งก ากับควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถึงระดับตัวบุคคลเป็นหลักยิ่งกว่าก ากับ
ควบคุมระดับองค์กรสื่อมวลชน หรือระดับองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน     
                      โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนและ
รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ และให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ยื่นขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต่อสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติภายในสองปี นับจากวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการการขอจดทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนประกาศใช้บังคับ (มาตรา 30 ( 5)) (ร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 30 ( 5))    
                    ส าหรับบทลงโทษนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ (มาตรา 91)  และองค์กรสื่อมวลชนใด รับบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในองค์กรสื่อมวลชนแห่งนั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 92) (ร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 91 
มาตรา 92)                 
                      ขณะเดียวกัน เมื่อนิยามความหมายผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องกว้างขวางตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและภูมิทัศน์สื่อยุคใหม่ การบังคับให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน ต้องได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ย่อมท าให้อ านาจรัฐในการ
ก ากับควบคุมสื่อมวลชนแผ่ขยายกว้างขวางตามไปด้วยโดยปริยาย                     
  การนิยามความหมาย “สื่อมวลชน” ตามร่างพระราชบัญญัติ นี้ ครอบคลุมสื่อทุก
ประเภททุกรูปแบบ ทั้งสื่อเก่าระบบอนาล็อคและสื่อใหม่ระบบดิจิตัลรวมทั้งโซเชี่ยลมีเดีย และการ
นิยามความหมาย “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” กว้างขวาง ครอบคลุมผู้ท างานด้านสื่อทุกประเภท
ทุกรูปแบบสม่ าเสมอโดยมีรายได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  โดยมาตรา 3 ก าหนดว่า  (ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
มาตรา 3) 
   “สื่อมวลชน” หมายความว่า “สื่อกลางหรือช่องทางที่ใช้เพ่ือการน าข่าวสาร สาร 
และเนื้อหาสาระเพ่ือประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไปสู่มวลชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ 
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วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือในรูปแบบใดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่
สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป” 
   “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็น
สื่อกลางเพื่อน าข่าวสาร สาร และเนื้อหาเพ่ือประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไปสู่มวลชนไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใดอย่างเป็นปกติธุระหรือท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจ าจากเจ้าของ
สื่อ หรือมีรายได้จากการงานที่กระท านั้น ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม” 
    4.1.1.2 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่ง เสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มุ่งก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด โดยให้มี
คณะกรรมการจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกระดับ ให้คณะกรรมการจริยธรรมของสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน  มีการก าหนดกลไกและหลักเกณฑ์ก ากับควบคุมจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุก
ระดับ มีมาตรการคุ้มครองประชาชนจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งจะด าเนินการโดยเร็วภายใน
สิบห้าวัน  และมีบทลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ดังนี้                        
                      (1) มีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน  
                       มาตรา 63 ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการจริยธรรมจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและกรรมการจริยธรรมที่
เป็นผู้แทนอ่ืนอีกจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ องค์ประกอบ 
จ านวนและการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการสภา
วิชาชีพก าหนด (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 63) 
                     มาตรา 64 ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมจากผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 64) 
                   1) ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
                    2) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
                  การแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมที่เป็นผู้แทนอ่ืน ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
แต่งตั้งจากหน่วยงานหรือองค์กรดังนี้ 
                  1) ผู้แทนจากสภาทนายความ 
                   2) ผู้แทนจากองค์กรด้านการเฝ้าระวังสื่อ 
                   3) ผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 
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                   4) ผู้แทนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 
                   5) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 
                คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนมีอ านาจหน้าที่หลักคือก ากับดูแล พิจารณา 
วินิจฉัย ด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา 67 และมาตรา 68) (ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
มาตรา 67 มาตรา 68)  
               (2) ในการปฏิบัติหน้าที่ก าหนดให้กรรมการจริยธรรมเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ และอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (มาตรา 74) (ร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 74)  
                   (3) มีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งบังคับใช้ต่อผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคน (แม้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่สังกัดองค์กรสื่อมวลชนใด หรือสังกัด
องค์กรสื่อมวลชนที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก็ตาม) ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
เรื่องดังต่อไปนี้  (มาตรา 57) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 57) 
                       1) การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย 
    2) การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน และ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการซ้ าเติมผู้ประสบเคราะห์
กรรมรวมทั้งหลีกเลี่ยงการน าเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างกลุ่มคนในชาติหรือ
ศาสนา หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน 
    3) การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคล 
หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรใด ๆ ในทางที่มิชอบ 
     4) การน าเสนอข้อมูลข่าวสารต้องไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ อย่างมิชอบ 
    5) การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องมีผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น ในกรณีที่
เสนอข้อมูลข่าวสารผิดพลาดหรือก่อให้เกิดผลกระทบ ต้องแสดงความรับผิดชอบและประกาศการ
แก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที 
    6) การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ขัด
ศีลธรรมของสังคม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับและค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
เหนือสิ่งใด                         
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                    (4) ก าหนดกลไกและหลักเกณฑ์ก ากับควบคุมจริยธรรมและมีคณะกรรมการ
จริยธรรมทุกระดับ ดังนี้         
                             -- องค์กรสื่อมวลชน(ตามมาตรา 6) ต้องมีกลไกและหลักเกณฑ์ก ากับควบคุม
ด้านจริยธรรมดังนี้ (มาตรา 7 (5-6-7)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 7 (5-6-7))     
            1) คณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน
และผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยร้อยละสี่สิบของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
            2) ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมขององค์กร 
            3) ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
         ก. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบ  
         ข. ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย 
         ค. บทลงโทษที่ชัดเจนแน่นอน มีสภาพบังคับที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับและ
สามารถบังคับใช้ได้   
                      --องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน (ตามมาตรา 13) ต้องมีกลไกและหลักเกณฑ์ก ากับ
ควบคุมด้านจริยธรรมดังนี้  (มาตรา 14 (5)(6)( 8)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 14 (5)(6)( 8)) 
    1) คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ประกอบด้วย  
ตัวแทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยร้อยละสิบของจ านวนกรรมการ 
   2) ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 
    3) ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนประกอบด้วย  
   ก. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบ  
   ข. ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
   ค. บทลงโทษที่ชัดเจนแน่นอน มีสภาพบังคับท่ีเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและ
สามารถบังคับใช้ได้ 
                      -- องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน (ตามมาตรา 13) ต้องก ากับดูแลให้องค์กรสื่อมวลชน 
(ตามมาตรา 6) ก ากับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติตนตามมาตรฐานจริยธรรมโดยไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก าหนด (มาตรา 57)  ผู้ประกอบวิชาชีพใดฝ่าฝื นให้ถือ
เสมือนว่าองค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นผู้ฝ่ าฝืน ต้องรับโทษตาม
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พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 56) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 56 มาตรา  57)    
                      -- องค์กรสื่อมวลชน (มาตรา 6) มีหน้าที่รายงานและเปิดเผยผลการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนในแต่ละปีปฏิทินให้องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา 13) ที่สังกัดและ
สาธารณชนทราบ (มาตรา 12)  และองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน(มาตรา 13) มีหน้าที่รายงานและ
เปิดเผยผลการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนในแต่ละปีปฏิทินให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และ
สาธารณชนทราบ (มาตรา 19)  และในทุกรอบปีงบประมาณคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติต้องจัดท ารายงาน จ านวนเรื่องร้องเรียนและผลการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ (มาตรา 36) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....มาตรา6 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 19 มาตรา 36)         
                (5) มีมาตรการคุ้มครองประชาชนจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเป็นมาตรการที่
ด าเนินการอย่างรวดเร็วภายในสิบห้าวัน ดังนี้  (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 15 (5)  
มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 45 (6) มาตรา 57 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 
86 มาตรา 87)                               
                     มาตรา 9 ผู้ได้รับความเสียหายจากการน าเสนอข่าวสาร สาร และเนื้อหาที่ขัดต่อ
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรสื่อมวลชนใด มีความประสงค์จะได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาความ
เสียหายให้ยื่นหนังสือร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์กรสื่อมวลชนนั้นภายในก าหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่รู้หรือถือว่าได้รู้ถึงการกระท าท่ีขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมที่องค์กรสื่อมวลชนก าหนด 
                   มาตรา 10 เมื่อองค์กรสื่อมวลชนได้รับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 9 แล้ว ให้ด าเนิน
กระบวนการไปตามข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้จดแจ้งไว้ของ
องค์กรสื่อมวลชนและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องร้องเรียน 
                  มาตรา 11 ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ร้องเรียนที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ขององค์กรสื่อมวลชน มีสิทธิยื่นค าอุทธรณ์ต่อองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ตามมาตรา 15 (5) ที่องค์กร
สื่อมวลชนสังกัดอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 
                 มาตรา 17 นอกจากการด าเนินการตามมาตรา 9 ผู้ได้รับความเสียหายจากการ
น าเสนอข่าวสารสาร และเนื้อหาที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิก มีสิทธิยื่นหนังสือร้องเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่องค์กรสื่อมวลชนนั้นสังกัดภายในก าหนดสิบห้า
วัน นับแต่วันที่รู้หรือถือว่าได้รู้ถึงการกระท าที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมที่สมาชิกก าหนด เมื่อองค์การ
วิชาชีพสื่อมวลชนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสมาชิกเพ่ือให้ด าเนิน
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กระบวนการไปตามข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้จดแจ้งไว้ของ
สมาชิก และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วสมาชิกยังไม่ด าเนินการให้เสร็จสิ้น องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนมี
สิทธิที่จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นแทนสมาชิกหรือพิจารณาเรื่องร้องเรียนไปฝ่ายเดียวได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ค าวินิจฉัยขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนผูกพันให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม 
                มาตรา 18 ผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาขององค์การ
วิชาชีพสื่อมวลชนมีสิทธิยื่นค าอุทธรณ์ต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามมาตรา 45 (6) ภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา ค าวินิจฉัยของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติให้
ถือเป็นที่สุด  
               มาตรา 72 บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการน าเสนอข่าวสาร สาร และเนื้อหาที่
ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่สังกัดองค์กรสื่อใด หรือองค์กรสื่อมวลชนที่ ไม่จด
แจ้งตามมาตรา 6 มีความประสงค์จะได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาความเสียหายให้ยื่นหนังสือ
ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่รู้หรือถือว่าได้รู้ถึงการกระท าที่ขัดต่อ
มาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนด 
                 เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ด าเนินกระบวนการไป
ตามข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน และข้อบังคับมาตรฐานจริยธรรม
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพประกาศก าหนด แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน
ก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
                มาตรา 73 บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการน าเสนอข่าวสาร และเนื้อหาที่ขัด
ต่อมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่พอใจค าวินิจฉัยขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ตาม
มาตรา 18 ให้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าวินิจฉัยดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในก าหนดสามสิบวันนับ
แต่วันที่รู้หรือถือว่าได้รู้ถึงค าวินิจฉัยนั้น 
                เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ด าเนินกระบวนการไป
ตามข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพให้เป็นที่สุด  
                มาตรา 87 เรื่องร้องเรียน ที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรสื่อมวลชน 
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน หรือสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน
ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้น โดยพิจารณาตามมาตรฐานกลางที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
ก าหนดตามมาตรา 57 และให้น าความในมาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 86 มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ด้วย
โดยอนุโลม 
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                   มาตรา 84 ผู้ร้องเรียนผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการใช้สิทธิทางศาล  
              (6) มีบทลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง                      
                     มาตรา 85 ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพ มีอ านาจลงโทษสื่อมวลชนที่ฝ่าฝืน
จริยธรรมดังต่อไปนี้ (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 85) 
                       1) ตักเตือน หรือต าหนิเป็นลายลักษณ์อักษร 
                        2) มีค าสั่งให้เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ 
                        3) เผยแพร่ค าวินิจฉัยต่อสาธารณะผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่าง ๆ 
                        4) เพิกถอนสมาชิกสภาพ  
                      มาตรา 89 ในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การ
วิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับโทษตามมาตรา 85 (1) (2) (3) แต่ไม่ปฏิบัติตาม ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ มีอ านาจปรับทางปกครอง ดังนี้ (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 85 (1) (2) (3) มาตรา 89) 
                         1) ฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพเป็นครั้งแรก ให้
ลงโทษปรับทางปกครองชั้น 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
                          2) ฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพเป็นครั้งที่สอง ให้
ลงโทษปรับทางปกครองชั้น 2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
                          3) ฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพในกรณีร้ายแรง 
ให้ลงโทษปรับทางปกครองชั้น 3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และเพิกถอน
สมาชิกสภาพ 
                         มาตรา 90 ในกรณีที่ถูกลงโทษตามมาตรา 89 แต่ไม่ยอมช าระหรือช าระไม่
ครบถ้วนถูกต้องให้น าบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 89 มาตรา 90)                                                
  4.1.1.3 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ผนวกภาคประชาชนเข้าร่วมใช้อ านาจก ากับควบคุมสื่อมวลชน โดยให้มี
ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในส่วนต่าง ๆ และให้มีการก ากับดูแลสื่อมวลชนโดยภาค
ประชาชน ดังนี้                          
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                        (1) การให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในส่วนต่าง ๆ                          
                             - องค์กรสื่อมวลชน(มาตรา 6) ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 
ที่ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยร้อยละสี่สิบของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด (มาตรา 7 (5)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 6 มาตรา 7 (5)) 
                           - องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา 13) ต้องมีคณะกรรมการมาจากตัวแทน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
(มาตรา 24) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 13 มาตรา 24)                           
                          - องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน (มาตรา13) ต้องมีคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยร้อยละ
สิบของจ านวนกรรมการ (มาตรา 14(5)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา13 มาตรา 14(5)) 
                           - คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (มาตรา 40) ต้องแต่งตั้ง 
กรรมการจริยธรรม (มาตรา 63) ที่เป็นผู้แทนอ่ืน (มาตรา 64) จากหน่วยงานหรือองค์กร ดังนี้ (ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
มาตรา 40 มาตรา 63 มาตรา 64) 
   1) ผู้แทนจากสภาทนายความ 
  2) ผู้แทนจากองค์กรด้านการเฝ้าระวังสื่อ 
  3) ผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 
   4) ผู้แทนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 
   5) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 
   - กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติส่วนหนึ่งมาจากภาคประชาชน โดย 
มาตรา 40 วรรคสาม บัญญัติว่า “ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกสภาวิชาชีพ ผู้แทนภาครัฐและ
องค์กรอิสระ ตามวรรคหนึ่งคัดเลือกกรรมการอ่ืนประกอบด้วยตัวแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
และภาคประชาชนเป็นกรรมการ” (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 40 วรรคสาม)  
                       (2) การให้มีการก ากับดูแลสื่อมวลชนโดยภาคประชาชน  
                        - วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติคือ 
“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแลสื่อมวลชนและการรู้เท่าทันสื่อมวลชน”  
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(มาตรา 29 (7)) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 29 (7)) 
                        - คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะ 
ท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการก ากับดูแลสื่อ
โดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ (มาตรา 48) (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 48)                     
                  4.1.1.4 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มีเนื้อหาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นเพียง
ส่วนประกอบ โดยพิจารณาจากการสะท้อนความหมาย “การละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน”ในมิติที่คับแคบ การไม่มีบทลงโทษผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
(ในขณะที่มีบทลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ละเมิดจริยธรรม) และไม่มีคณะกรรมกรรมการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน (แต่มีคณะกรรมการจริยธรรม) ดังนี้    
      (1) ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... สะท้อนความหมาย “การละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” 
ในมิติท่ีคับแคบ 
                   โดยร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ก าหนดให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ใน 
มาตรา 76  และ มาตรา 77 ดังนี้ (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 76 มาตรา 77)  
   มาตรา 76  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความ
คิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการสื่อมวลชน 
หรือบุคคลอื่นใดจะสั่งการหรือกระท าการใดให้การเสนอข่าวผิดไปจากจริยธรรมสื่อมวลชน หรือจ ากัด
การแสดงความคิดเห็นโดยอิสระมิได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนตามที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน 
                   ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างจะกระท าการใดที่ท าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนได้รับผลร้ายในทางใด ๆ เพราะเหตุที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ของตนโดยสุจริตและชอบด้วยจริยธรรมสื่อมวลชนมิได้ 
   มาตรา 77 การกระท าใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นสาธารณะของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือจริยธรรมสื่อมวลชน 
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                   จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติสองมาตรานี้มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนจากการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าของกิจการสื่อมวลชน หรือบุคคลอื่นใด                        
                   เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา 78 มาตรา 81 และ มาตรา 82 จะพบการสะท้อน
ความหมาย “การละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน”ในมิติที่คับแคบ (และไม่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติมาตรา 76  และมาตรา 77 ) ดังนี้  (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 
81 มาตรา 82) 
                    มาตรา 78 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถูกละเมิดเสรีภาพตามมาตรา 76 หรือได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากมีการด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 77 และประสงค์จะได้รับความ
คุ้มครองหรือได้รับการเยียวยา ให้ร้องเรียนเป็นหนังสือพร้อมด้วยพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกละเมิด หรือได้รับความเดือดร้อน แล้วแต่กรณีการพิจารณา
เรื่องรอ้งเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด   
                  มาตรา 81 ในระหว่างที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพยังมิได้วินิจฉัยเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องเรียนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพให้ความช่วยเหลือโดยไม่ใช่เป็นการให้กู้ยืม 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพจะก าหนดเงื่อนไขให้ใช้คืนในภายหลังเมื่อผู้ร้องเรียนได้รับการชดใช้ค่า
ทดแทนหรือค่าเสียหายจากผู้กระท าละเมิดแล้ว หรือก าหนดเงื่อนไขอ่ืนใดด้วยก็ได้ 
               ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าผู้ร้องเรียนจงใจแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ 
เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพเชื่อว่าได้รับความเดือดร้อน เป็นเหตุให้ได้รับความช่วยเหลือตาม
วรรคหนึ่งให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีอ านาจเรียกให้ผู้ร้องเรียนใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ
เจ็ดจุดห้าต่อปี 
                  มาตรา 82 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 76 หรือ
มาตรา 77 ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีค าวินิจฉัยให้ผู้กระท าการฝ่าฝืนด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าสั่งหรือชดใช้ความเสียหาย หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือเป็นการเยียวยาความเสียหายที่
เกิดข้ึนและแจ้งให้ผู้กระท าการ ฝ่าฝืน หน่วยงานที่กระท าการฝ่าฝืน หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
ดังกล่าวหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
                   ผู้ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
                 (2) ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  ไม่มีบทลงโทษผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน มีเพียง
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การแจ้งให้ผู้ละเมิดเยียวยาความเสียหาย หากผู้ละเมิดไม่ยอมรับค าวินิจฉัยก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง (ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 82 มาตรา 83) 
                 โดยมาตรา 82 ก าหนดว่าในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืน
มาตรา 76 หรือมาตรา 77 ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีค าวินิจฉัยให้ผู้กระท าการฝ่าฝืนด าเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือชดใช้ความเสียหาย หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือเป็นการเยียวยา
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นและแจ้งให้ผู้กระท าการ ฝ่าฝืน หน่วยงานที่กระท าการฝ่าฝืน หรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานดังกล่าวหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
                 ผู้ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
                ในกรณีปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตาม
มาตรา 76  และมาตรา 77 คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติกระท าได้เพียงการ “ขอ
ความร่วมมือจากผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพ” โดยมาตรา 83 ก าหนดว่า เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 76 หรือมาตรา 77 และการด าเนินการกับเรื่องดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หรือส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพอาจด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของ
รัฐ เจ้าของกิจการสื่อมวลชน หรือบุคคลอ่ืนใด เพ่ือให้แก้ไขหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามควร
แก่กรณีได้  
                  (3) ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ไม่มีคณะกรรมกรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ในขณะที่มีคณะ
กรรมกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน 
           4.1.2 ผลการศึกษาผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนของร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
               ผลการศึกษาพบว่าร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน 
3 ประการส าคัญดังนี้   
          4.1.2.1 จะเกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย
ข้ออ้างทางจริยธรรม    
              เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม 
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้  เป็นการใช้กฎหมายตัดสินปัญหาทางจริยธรรมโดยมี
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สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์กรมีอ านาจทางกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน ดังนั้นจะส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยมี
กฎหมายรองรับ ด้วยข้ออ้างว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนกระท าการละเมิดจริยธรรม ทั้งนี้เพราะ
เรื่องจริยธรรมยากที่จะตีความผิดหรือถูกได้ชัดเจน จึงมีแนวโน้มที่ผู้มีอ านาจตีความจะตีความตามที่
ตนต้องการ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้มีอ านาจตีความจะเป็นใคร รวมทั้งไม่ว่าใครเป็นกรรมการสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติก็ตาม (ดูตัวอย่างในข้อถัดไป)     
          4.1.2.2 สื่อมวลชนจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ 
                 การมีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กร
ที่มีอ านาจทางกฎหมายก ากับควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เท่ากับมีกฎหมายรองรับ ให้รัฐ
แทรกแซงสื่อมวลชนโดยตรง สื่อมวลชนจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐโดยปริยาย การเสนอ
ข่าวสารย่อมปราศจากเสรีภาพ การตรวจสอบรัฐจะท าได้ยากล าบาก ทั้งนี้รัฐจะอ้างเหตุผลทาง
จริยธรรมเพ่ือปิดกั้นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะส่งผลลบต่อรัฐ ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดมาตรฐาน
จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  ในร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ มาตรา 57  วงเล็บ 1 บัญญัติว่า  “การ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย” ซึ่ง
กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติอาจตีความให้การน าเสนอข่าวตรวจสอบการทุจริตหรือไม่
ชอบมาพากลในเรื่องใด ๆ ของผู้มีอ านาจรัฐเข้าข่ายขัดมาตรฐานจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนตามที่บัญญัติข้อนี้ก็ได้ โดยอาจอ้างว่าข้อมูลข่าวสารที่สื่อมวลชนน าเสนอนั้นศาลฎีกายังไม่
ตัดสินจึงยังไม่นับเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ดังนั้นถ้าสื่อมวลชนน าเสนอย่อมผิดกฎหมาย (เพราะ
กระท าการขัดมาตรฐานจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามร่างพระราชบัญญัติฯ  ฉบับนี้)  
นอกจากนั้นบทบัญญัติมาตรา 57 วงเล็บ 1 ข้อความต่อมาที่ว่า  “(การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร) ต้อง
ครบถ้วน รอบด้าน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย”รวมทั้งข้อก าหนดมาตรฐานจริยธรรมผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนทุกข้อที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ ก็อาจถูกตีความเพ่ือปิดกั้นสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนได้ตามที่รัฐต้องการเช่นเดียวกัน (ดูเพ่ิมเติมในข้อถัดไป)     
           4.1.2.3 สื่อมวลชนสูญเสียสิทธิเสรีภาพโดยทันที  
                  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาต
และต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติก าหนด หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นจ าคุก ทั้งตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาต 
และองค์กรที่รับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าท างาน และสภาวิชาชีพสื่อมวลชน

Ref. code: 25605903011343DJG



60 

แห่งชาติมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน บทบัญญัตินี้ไม่เพียงท าลายสิทธิ
เสรีภาพสื่อมวลชนเท่านั้น แต่ยังท าลายสิทธิเสรีภาพเสรีภาพขั้นของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 
เพราะอาชีพสื่อมวลชนเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน ของ
บุคคล เป็นอาชีพที่ประชาชนทุกคนสามารถท าได้  ดังนั้นการก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติหรือต่อใครก็ตาม เพ่ือใช้สิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย ย่อมหมายถึงการสูญเสียสิทธิเสรีภาพโดย
ทันที              
                    ในทางปฏิบัติโดยเบื้องต้นนั้น การให้อ านาจคนกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าเป็นใคร (แม้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้วยกันก็ตาม) ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ “ได้รับอนุญาต”ให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ย่อมไม่มีหลักประกันว่าผู้มีอ านาจ ออกใบอนุญาตจะเที่ยงธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ การให้
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมสนองตอบความต้องการของรัฐโดยปริยาย 
                นอกจากนั้นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากไม่ท างาน
ตอบสนองอ านาจรัฐ ก็ย่อมเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนใบอนุญาตด้วยข้ออ้างทางจริยธรรม      
   4.1.3 ผลการศึกษาความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่มีต่อร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
   ในการศึกษาความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่มีต่อร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ..  
ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากค าสัมภาษณ์ ค าอภิปราย บทความ แถลงการณ์ บันทึกความเห็น จดหมายเปิด
ผนึก ของนักวิชาการ นักการเมือง สมาชิกสภาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  สื่อมวลชน ภาค
ประชาสังคม ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร จากสื่อทุกชนิด    
   ผลการศึกษาพบว่ามีการถกเถียงโต้แย้งกัน 3 ประเด็นหลักประกอบด้วย 
              หนึ่ง-การให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ให้มีองค์กรที่มีอ านาจทาง
กฎหมายเพื่อก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน/ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้)   
                     สอง -การให้มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ   
                สาม- การที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (การตีทะเบียนสื่อ)  
                    เป็นที่แน่นอนว่าฝ่ายค้านการออกกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนนั้นไม่
เห็นด้วยทั้ง 3 ประเด็น ส าหรับฝ่ายสนับสนุนให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนมีทั้งที่
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สนับสนุนทั้ง 3 ประเด็น และมีท้ังที่สนับสนุนบางประเด็น โดยบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาต (และต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ) และไม่เห็น
ด้วยกับการมีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ขณะที่บางส่วนเห็นด้วยกับการที่
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาต (และต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ) 
แต่ไม่เห็นด้วยกับการมีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และบางส่วนเห็นด้วย
กับการมีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติแต่ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาต (และต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ)   
  ความเห็นสนับสนุนและค้านแต่ละประเด็นมีดังนี้ 
     4.1.3.1 ความเห็นสนับสนับสนุนให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน 
(ให้มีองค์กรที่มีอ านาจทางกฎหมายเพื่อก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน/ให้มีสภาวิชาชพีสื่อมวลชน
แห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้) มีเหตุผล 2 ประการ ประกอบด้วย   
                           (1) เพราะสื่อมวลชนใช้เสรีภาพโดยไม่รับผิดชอบ     
                            (2) เพราะสื่อมวลชนก ากับดูแลกันเองไม่ได้  
                        ตัวอย่างความเห็นสนับสนุน ให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ให้มี
องค์กรที่มีอ านาจทางกฎหมายเพ่ือก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน/ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้) มีดังนี ้ 
                      รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้านการ
สื่อสารมวลชน เรื่อง การปฏิรูปการสื่อสารมวลชน : ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้ งการ
พิมพ์ (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....1    
                     “... 1.2.2 ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อวิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนซึ่งอาจจบการศึกษามาจากหลากหลายวิชา จึงขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ 
บทบาท ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลที่บิดเบือน 
ล่อแหลม ยั่วยุ อนาจาร และขัดต่อศีลธรรม รวมถึงการสร้างความแตกแยก และเลือกข้างทาง

                                                 
1 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ, รายงาน “การปฏิรูปการสื่อสารมวลชน: ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” (ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ 
ส านักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ), 2. 

Ref. code: 25605903011343DJG



62 

การเมืองอย่างชัดเจน จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปในด้านกฎหมายเพื่อให้สื่อวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้มากข้ึน 
                     1.2.3 ปัญหาการก ากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อภายใต้ความ
สมัครใจ โดยไม่ได้มีกฎระเบียบหรือกฎหมายบังคับในการเข้าร่วม ส่งผลการด าเนินการด้านจริยธรรม
ขององค์กรวิชาชีพสื่อ ยังไม่มีประสิทธิภาพในการก ากับดูแล เนื่องจากสมาชิกสามารถลาออกได้เพ่ือมิ
ให้ถูกบังคับดว้ยกฎเกณฑ์ทางด้านจริยธรรม จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือก าหนดให้มีสภาวิชาชีพหรือ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ได้รับอ านาจตามกฎหมาย มาก ากับดูแลอย่างเป็น
รูปธรรม”  
                     ร่างบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....2                    
                    “เหตุผล.....โดยที่ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน มีลักษณะเป็นพลวัตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างสรรค์สังคมและการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน สามารถส่งผลกระทบต่อสาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชนและองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 
ได้มีการก าหนดมาตรการกลไกในการก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรม แต่ไม่ประสบความส าเร็จและไม่
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรกระบวนการกลไกก ากับดูแลสื่อมวลชนขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
อย่างแท้จริง ฉะนั้นเพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
ตลอดจนการก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่ อมวลชน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่เป็นธรรมในการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
อย่างเป็นรูปธรรม จึงสมควรก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นองค์กร
กลางที่จะท าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชนส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพ ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน 
และก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการก ากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในทุกล าดับชั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการก ากับดูแลตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยองค์กรสื่อมวลชนใน
ระดับชั้นที่ 1 การก ากับดูแลกันเองโดยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ในระดับที่ชั้นที่ 2 โดยก าหนดให้
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นกลไกก ากับดูแลในระดับชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นการก ากับดูแลร่วม จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”            
   
 

                                                 
2 เรื่องเดียวกัน, 32. 
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                     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี3 
..... ท่านก็อ้างแต่จรรยาบรรณ แล้วจรรยาบรรณคืออะไร คือการสื่อสารให้ประชาชนมี
โอกาสที่จะเลือกรับฟัง ติดตาม และเชื่อถือ ซึ่งต้องมีข้อมูลที่สมดุลกันทั้งสองทาง ไม่ใช่
เอียงข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลาอยู่แบบนี้ ท าไม่ได้ มันท าให้ประเทศชาติเกิดความสับสน
วุ่นวาย ประชาชนก็ขัดแย้งกัน รัฐบาล ข้าราชการก็ท างานไม่ได้ นั่นคือปัญหา และที่จะ
จัดตั้งขึ้นมานั้น สปท.เป็นคนเสนอมา เพราะเขามองเห็นถึงปัญหาว่าเราต้องปฏิรูป
ทั้งหมด ผมไม่ได้ไปสั่งเขา อีกท้ังเรื่องการปฏิรูปสื่อก็อยู่ใน 11 วาระการปฏิรูปด้วย  

                 นายคุรุจิต นาครทรรพ  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ4  
.....   ที่ผ่านมาสื่อมวลชนไม่สามารถควบคุมก ากับดูแลจริยธรรม และมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่สามารถลงโทษกันเองได้ ลาออกจากสมาคมนั้นไปอยู่อีก
สมาคม จึงไม่มีมาตรฐาน ที่ผ่านมาเวลาคนทั่วไป หน่วยงาน บริษัทห้างร้านมีเรื่อง ไม่ได้
รับความเป็นธรรม ลงข่าวเสียหาย ข่าวไม่จริง แล้วคนไปร้องเรียน มีค าอุปมาอุปมัยว่า
แมลงวันย่อมไม่ตอมแมลงวัน จึงไม่เคยเห็นสื่อมวลชนลงโทษกันเอง เพราะฉะนั้นถ้าสื่อ
รักที่จะมีเสรีภาพ ก็ต้องรักเสรีภาพอย่างมีคุณภาพด้วย เราถูกสอนว่าสื่อมวลชนคือ
ฐานันดรสี่ เป็นกระจกส่องสังคมซึ่งควรต้องมีสิทธิเสรีภาพ แต่ขอถามว่าสิทธิเสรีภาพที่
สื่อมวลชนกดดัน กมธ.สื่อฯ เมื่อ 2-3 วัน มีคุณภาพหรือไม่ พอที่จะเป็นกระจกใสส่องให้
สังคมอย่างแท้จริงหรือไม่ ร่างพ.ร.บ.นี้ถือเป็นก้าวแรก และมีมาตรฐานจริยธรรมในการ
ก ากับดูแลกันเอง เพราะ 20 กว่าปีที่ผ่านมาการก ากับดูแลตัวเองไม่มีประสิทธิภาพเลย 
การมีกรรมการสภาวิชาชีพสื่อฯ จึงเป็นหนทางหนึ่ง เพราะครูยังมีวิชาชีพ ทั้งนี้เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน เพราะการมีเสรีภาพก็ต้องมี
คุณภาพ และต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพด้วย ..... 
 
 

                                                 

 3 ส านักข่าวประชาไท, “ประยุทธ์ย้ าไม่ใช่แค่ปฏิรูปสื่อแต่ทุกสาขาวิชาชีพควรก าหนด
มาตรฐานให้ชัด,” https://prachatai.com/journal/2017/02/69874, 
http://proprietarian21.rssing.com/chan-11653245/all_p17.html  (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2560).    

 4 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ,  “กมธ.สื่อ สปท.ถอยตัดทิ้งใบประกอบวิชาชีพสื่อ ชี้ชัดเพจดังอยู่ใน
ข่ายเป็นสื่อมวลชน,” https://www.siamrath.co.th/n/14439 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2560). 
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                  พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ5 
.....พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร ..... อภิปรายว่า สื่อเป็นคนไทยหรือไม่ ถ้าเป็นต้องยอมรับ
กฎหมาย อย่าเป็นไปอภิสิทธิชนเพียงกลุ่มเดียว ทุกคนต้องอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกติกา 
ลองไปเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนมีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อหมด เช่น สิงคโปร์ สื่อต้อง
เป็นไปตามกติกา 100 เปอร์เซ็นต์ ในจีนก็มี คนที่ไม่เคยได้รับผลกระทบต่อสื่อจะไม่รู้ 
ตนสมัยเป็นแม่ทัพภาค 2 ก็รบกับสื่อมาตลอด อย่างกรณีของผู้ว่าแม่ฮ่องสอนสื่อก็ลงไป
เรื่อยทั้ง ๆ ไม่ต้องลงก็ได้ ในอังกฤษมีเหตุระเบิดแต่ก็ไม่เห็นมีการน าภาพคนเจ็บไปลง 
เพราะเขาคงรู้ว่า ลงไปก็ไม่ก่อให้เกิดอะไร แต่ของไทยลงเอามัน ทั้งสื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์ 
วิทยุโทรทัศน์ ล้วนมีปัญหาหมด “ขนาดวันก่อน ผมอ่านสื่อออนไลน์มา พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียาเวส อดีตผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ด่าทหารประจ า... บอกว่า ถ้าเอาก้อนหินปา
ไปในค่ายทหารโดนแต่หัว พล.อ. แล้วยังถามว่ารถถังซื้อมาท าไม เคยไปรบหรือไม่ เขา
เป็นรุ่นพ่ี ผมเป็นเตรียมทหารรุ่น 12 เขารุ่น 7 พูดแบบนี้ผมไม่เคารพกันแล้ว แล้วสื่อที่
เผยแพร่ก็น่าเอาไปยิงเป้าให้หมด” พลโท ธวัชชัย กล่าว .....                   

                 พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ6  
..... พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน แสดงความเห็นด้วยกับการเสนอของ กมธ. เพราะที่
ผ่านมาสื่อมวลชนเรียกร้องแต่สิทธิ์แต่ไม่เคยค านึงถึงหน้าที่  สภาวิชาชีพสื่อสารมวลชน
แห่งชาติ คือคณะที่จะมาดูเรื่องสิทธิและหน้าที่ของสื่อ ดูว่าสื่อก าลังละเมิดสิทธิหรือไม่ 
ออกนอกลู่หรือเปล่า ต้องเปิดใจกว้าง ..... 

 รศ.จุมพล รอดค าดี อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7 
..... ด้านนายจุมพล รอดค าดี อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และอดีตประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) ชี้แจงถึงรายละเอียดช่วงการท างานของ สปช. 
ซึ่งได้ยกร่างกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานและจริยธรรมสื่อมวลชน ว่าร่างกฎหมาย
ฉบับต้นร่างมีประเด็นส าคัญ คือ สื่อมวลชนต้องมีความมีอิสระ และเสรีภาพต่อการท า

                                                 

 5 หนังสือพิมพ์แนวหน้า, “เอาให้ได้!ควบคุมสื่อ สปท.โหวตผ่านท่ามท้น จัดการเรียบทั้งสื่อ
หลัก-เพจดัง,” http://www.naewna.com/politic/268110  (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560). 

 6 หนังสือพิมพ์แนวหน้า, “เอาให้ได้!ควบคุมสื่อ สปท.โหวตผ่านท่ามท้น จัดการเรียบทั้งสื่อ
หลัก-เพจดัง,” http://www.naewna.com/politic/268110  (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560). 

7 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, “กม.สื่อฯ สปท. ส่อเจตนารัฐประหารคนข่าว,” 
http://www.komchadluek.net/news/politic/258973 (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560). 
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หน้าที่ คือ น าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน รวมถึงต้องท างานภายใต้หลักของ
ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนร่วมออกแบบกันเอง ที่
ผ่านมายอมรับว่าการการท างานด้านสื่อมวลชนที่ผ่านมามีปัญหา ทั้งการรายงานข่าวที่
ไม่รับผิดชอบและท าให้สังคมขาดความเชื่อมั่น รวมถึงเกิดข้อกังขา ดังนั้นช่วงของ สปช. 
จึงเขียนกฎหมายเพ่ือให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ส าคัญคือยกระดับ
และพัฒนาการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่ใช่การก ากับ ส่วนประเด็น
การจดทะเบียนสื่อมวลชนที่ร่างกฎหมายของ สปช. มีนั้นมีสาระส าคัญเพ่ือให้สื่อมวลชน
มีต้นสังกัด และสมาชิกสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการดูแลและก ากับการ
ท างาน ซึ่งไม่ใช่การขอหรือออกใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน .....  

                   ตัวอย่างความเห็นสนับสนุนให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ให้มี
องค์กรที่มีอ านาจทางกฎหมายเพ่ือก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน/ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้) แต่ค้านการมีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ และหรือค้านการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ มีดังนี้   
                  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี8 

..... นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า หากสื่อไม่แยกการท าข่าวกับการท าธุรกิจนั้น ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่
ธุรกิจแล้ว แต่รวมถึงภาครัฐด้วย เพราะข่าวบางข่าวเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับภาครัฐ 
ปัญหาต่อมาคือ สื่อจะรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างไร และเม่ือสังคมเป็นสังคมที่แบ่งขั้ว 
ต่างฝ่ายต่างไม่ฟังกันมากขึ้น การที่จะให้สังคมตรวจสอบสื่อจึงเป็นไปได้ยาก แต่ยืนยัน
ว่า กฎหมายที่รัฐบาลชุดนี้จะออกมา ตนไม่ยอมรับเรื่องการให้คนของภาครัฐเข้ามายุ่ง
กับสื่อ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐ 
        ส่วนเรื่องใบประกอบวิชาชีพนั้น เห็นว่าไม่สามารถท าได้ แต่หากจะไม่ให้มี
กฎหมายออกมา สื่อจะตอบค าถามได้หรือไม่ว่า สื่อจะให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงได้
อย่างไร จึงกลายเป็นเรื่องยากที่ให้สื่อก ากับดูแลกันเอง ดังนั้นต้องมีกฎหมายที่ออกมา
ก ากับสื่อมอบดาบกับสื่อมวลชน เพ่ือให้การก ากับควบคุมกันเองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพียงแต่สื่อจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากอ านาจรัฐ  สื่อต้องจัดระบบ
ธรรมาภิบาลของสื่อ หากสื่อคิดว่ารายงานอะไรก็ได้ วันนี้ใครรายงานอะไรก็ได้อยู่แล้ว 

                                                 
8 หนังสือพิมพ์แนวหน้า, “อภิสิทธิ์ หนุนออกกฎหมายก ากับสื่อ มอบดาบให้ดูแลกันเอง แต่

ต้องไร้อ านาจรัฐแทรกแซง,” http://www.naewna.com/politic/288410 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม  2560). 
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จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่า สื่อจะท าอย่างไรให้เห็นว่า คุณค่าความเป็นวิชาชีพสื่อต่างจากคนที่
ไม่ใช่สื่อ 
       นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง ก็
จะต้องมีกฎหมายดูแลสื่อ แต่ต้องแก้ปัญหาการใช้อิทธิพลของภาครัฐและธุรกิจเข้ามามี
อ านาจต่อรองในสื่อ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองและสื่อมวลชน ต้องพ่ึงพา
กันและกัน แต่ก็ยอมกันและกันไม่ได้ เพราะต่างฝ่ายต้องท าหน้าที่ของตนเอง.....     

  นายวรัชญ์ ครุจิต นักวิชาการ- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์9 

..... ส่วนนายวรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า การท างานของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนยังไม่มีประสิทธิภาพ 
และภาคประชาชนยังไม่เข้มแข็งต่อการแสดงเจตจ านงไม่ยอมรับการท าข่าวของ
สื่อมวลชนที่ละเมิดสิทธิ ดังนั้นในแง่วิชาการตนสนับสนุนให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและให้ความรู้ด้านการท างานของสื่อมวลชน แต่
กลไกของกรรมการและอ านาจหน้าที่ให้อนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพ เท่ากับเขียนเช็คเปล่าให้กรรมการท าอะไรก็ได้ ซึ่งอาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการถูก
แทรกแซงได้ง่าย และเป็นส่วนอ านาจที่ขัดแย้งกับรายละเอียดของร่างกฎหมายที่เน้น
มาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน 
  “สิ่งที่ผมเคยเสนอ คือ หากสื่อมวลชนกระแสหลัก ไม่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ และ
มีข้อร้องเรียนโดยไม่สามารถด าเนินการให้เป็นข้อยุติได้ รัฐอาจมีเงื่อนไขต่อการท า
ธุรกรรมกับองค์กรที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ขณะที่กรรมการสภาฯ ที่ให้มีปลัด 4
กระทรวง ผมมองว่าพอรับได้ที่จะให้มีตัวแทนของรัฐเพ่ือรับรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขอความร่วมมือที่เก่ียวข้อง แต่ประเด็นนี้ต้องไม่มีอ านาจว่าด้วยการจดทะเบียน อนุญาต 
เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ” นายวรัชญ์ กล่าว.....                  
     นายค านูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ10  

                                                 

 9 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, “กม.สื่อฯ สปท. ส่อเจตนารัฐประหารคนข่าว,” 
http://www.komchadluek.net/news/ politic/258973  (สืบค้นเมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2560). 

 10 ส านักข่าวผู้จัดการ, “ค านูณ หนุน กม.วิชาชีพสื่อ แต่ต้องไร้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วม-ไม่รุกล้ า
เสรีภาพแสดงความเห็น,” https://m.mgronline.com/politics/detail/9600000043482   
(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560). 
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..... จากกรณีที่ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ผลักดันพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ.  .... เข้าสู่วาระ
การพิจารณา สปท. ในวันที่ 1 พ.ค. นี้ ซึ่งองค์กรสื่อมวลชนเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าว
เปิดทางให้อ านาจรัฐเข้ามาแทรกแซง และปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นของ
สื่อมวลชนและประชาชน จนกระท่ังเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก 
     วันนี้ (30 เม.ย.) นายค านูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “Kamnoon Sidhisamarn” 
ถึงกรณีดังกล่าวว่า ขอพูดภาษาชาวบ้านสั้น ๆ ง่าย ๆ ถึงจุดยืนของผมในประเด็นร้อน 
ว่า เอาสภาวิชาชีพตามกฎหมายที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วม ไม่เอาการบังคับให้ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาต ไม่เอาการนิยามศัพท์ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนให้กว้างจนรุกล้ าเข้ามาในปริมณฑลแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนทั่วไป 
      หรือพูดภาษากฎหมายว่า “สนับสนุนให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลในวิชาชีพสื่อมวลชน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมและผู้บริโภค เพ่ือปกป้อง
เสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชน ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
พิจารณาค าร้องขอความเป็นธรรมของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน”                               
       นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผู้อ านวยการส านักข่าวทีนิวส์11  
 ..... ต้อง “จดทะเบียนสื่อ” เพราะจะได้รู้ว่าใครมีอาชีพท าสื่อสารมวลชนและใครท า
ธุรกิจสื่อสารมวลชน ทุกวันนี้มี “สื่อปลอม” ทั้งในแง่ตัว “บุคคล” และในแง่ “องค์กร” 
อย่างมากมาย เพราะมีทั้งที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือ สนับสนุน “พรรคการเมือง” หรือ “องค์กร
มวลชน” ที่สนับสนุนพรรคการเมือง โดยเมื่อ “รายงานข่าว"ไม่เคยแยก” ถูกผิด"!!! 
 

                                                 
11 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, “คอลัมน์:ทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน: สื่อ!! ถึงเวลาต้อง “ปฏิรปู” 

ตัวเอง,”  http://www.thansettakij.com/content/145778 2 May 2017  (สืบค้นเมื่อวันที่  2  
พฤษภาคม 2560).  
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       มีแต่พรรคการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนหรือองค์กรที่ตัวเองสนับสนุนเท่านั้นที่"ท า
อะไรก็ถูก “คนอ่ืนท า” ผิดหมด!!!! แล้วก็ท าการปลุกเร้ามอมเมาผู้คนด้วยข้อมูลข้าง
เดียวจนประเทศชาติเกิดความแตกแยกและเกิดปัญหาขึ้น!!! 
       ต้องมี “สภาวิชาชีพสื่อ” ที่มาจาก “การเลือกตั้ง” อย่างกว้างขวางจาก “สื่อที่ท า
การจดทะเบียน” ทั้งตัว “บุคคล” และ “องค์กร” โดย “สภาวิชาชีพ” จะต้อง “ไม่มี
ภาครัฐ” เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างเด็ดขาด!!!! 
       เพราะไม่อย่างนั้น ถ้าจะขอ “ตัวแทนสื่อ” เข้าไปอยู่ใน “คณะกรรมการ” ต่าง ๆ
ของภาครัฐ “โดยต าแหน่ง” ด้วย เช่น “กตร.” หรือคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
เพ่ือปกป้องประชาชน ก็ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันคือให้เกิดความโปร่งใสและเกิดการ
ประสานงานที่ดีจะได้หรือไม่? ถ้าภาครัฐเห็นด้วยที่จะให้สื่อเข้าไปก็ไม่แปลกอะไรที่
ภาครัฐจะเข้ามาใน"สภาวิชาชีพสื่อ"ได้ 
      ส่วนข้อเท็จจริงทาง “ด้านสื่อ” ที่ควรยอมรับคือ “ตัวแทนองค์กรสื่อ” หรือ สภา
วิชาชีพต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็น”หนังสือพิมพ์ “วิทยุ”หรือ “โทรทัศน์” … 
“ไม่ได้เป็นตัวแทนของสื่อจริง ๆ”…เป็นเพียงองค์กรของ “คนกลุ่มเดียว” ที่เคลื่อนไหว
กันอยู่ในวงแคบ ๆ แทบจะนับตัวคนได้ แล้วใช้ฐานะดังกล่าวนั้นอวดเบ่ง วางก้าม คุยโต 
กับภาครัฐหน่วยงานราชการหรือกับบุคคลภายนอก!!!! 
      แต่กับพวกตัวเอง “ไม่มีน้ ายา” ที่จะท าอะไรได้ ขนาดมี “สื่อทุจริต” ขี้โกง ศาล
ลงโทษพิพากษาแล้ว ยังได้แต่ชะเง้อคอมองทั้งตัวบุคคลที่ศาลพิพากษาและองค์กรที่ตัว
บุคคลนั้นท างานอยู่ก็"ไม่สามารถ"ไป “บังคับลงโทษ” อะไรได้ ต้องอาศัยมาตรการทาง
สังคมกดดัน"คนท าผิด"!! 
      ไม่ต้องนับกรณีอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ “องค์กรสื่อ” ในปัจจุบัน “ไม่มีน้ ายา” จะไป
ด าเนินการอะไรได้เพราะไม่มีบทลงโทษนั่นเอง 
      ดังนั้น"การจดทะเบียน"จึงจ าเป็นเพ่ือจะท าให้ได้ “มีสิทธิ์” ใน “การเลือกตั้ง”สภา
วิชาชีพสื่อ!!!! ไม่ใช่ไปต่อต้าน"ไม่จดทะเบียน"แล้วก็ม่ัว ๆ กันอยู่ในแวดวงไม่ก่ีคน!!! 
      เมื่อ “การเลือกตั้ง” เป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการวางกฎระเบียบอย่างรัดกุม ให้
การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง “บริสุทธิ์ยุติธรรม” (ถ้าเลือกตั้งกันเองยังท าให้ยุติธรรมไม่ได้จะ
มาอวดอ้างถึงความวิเศษวิโสของอาชีพตนเองว่ามีจริยธรรมมีความรับผิดชอบเหนือกว่า
อาชีพอ่ืนได้อย่างไร) ดังนั้น “บทลงโทษ” จึงต้องมี เพ่ือให้ “ยักษ์มีกระบอง” 
      สื่อใน “นิวมีเดีย” วันนี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและพลิกแพลงเป็นรูปแบบต่างๆ 
อย่างเหลือคณานับ จะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งเพ่ือจะต้องท าให้อยู่ในกรอบ
ของ “กฎหมาย” และ “จริยธรรม” รวมทั้งจะต้องมีมาตรการ “ส่งเสริม” กระบวนการ
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แห่งความรู้ให้กับ “ประชาชน” เพ่ือจะท าให้เกิด “สื่อภาคประชาชน” อย่างกว้างขวาง 
เพ่ือท าหน้าที่รายงานข่าวข้อเท็จจริงอันเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ ที่ตัวเองอยู่หรือวิชาชีพที่
ตัวเองเกี่ยวข้องเพราะมีความเข้าใจเบื้องหน้าเบื้องหลังและความเป็นมา ของข่าวสาร 
นั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง อย่างที่ “สื่อโดยอาชีพ” ไม่สามารถท าได้!!!!! 
     ดังนั้น พ.ร.บ.สื่อ ฯ ฉบับนี้จึงควรถอนออกมาเสียก่อนเพราะ"ผู้ที่ท าหน้าที่ร่าง"ไม่
เคยมีความเข้าใจเรื่องสื่อเลย ที่ร่างขึ้นมาก็เพ่ือ"เอาใจผู้ที่มีอ านาจรัฐ"อยู่ในขณะนี้
เท่านั้น!!!! แต่ถอน!!!!ออกมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าให้เลิกหายไป ยังจะต้องผลักดันให้
เกิด ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ให้ได้ โดยมีกรอบเบื้องต้น ดังได้เสนอไปแล้ว เสนอให้ปฏิรูปคน
อ่ืนเยอะแล้วสื่อก็ถึงเวลาปฏิรูปตัวเองเสียบ้าง!!! .....           
      นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 12   
       ..... นายสมชาย แสวงการ เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ยืนยันชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยกับร่าง 
พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ ฉบับ สปท. แต่ยังคงสนับสนุนให้มีสภาวิชาชีพเกิดขึ้น 
โดยให้สื่อมวลชนร่วมร่าง พ.ร.บ.หรือยกร่างเอง ในลักษณะส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ไม่ใช่
การควบคุม แม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามก ากับดูแลกันเอง ซึ่งท าได้ดีในระดับหนึ่ง
แล้วก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่า ยังมีสื่อเทียม สื่อเสี้ยม แฝงตัวอยู่ 
      ทั้งนี้ ปัจจุบันร่าง พ.ร.บ.ฉบับ สปท. เปรียบกับรายงานชิ้นหนึ่ง ที่เสนอความ
คิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่กฎหมาย ฉะนั้นยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมาก โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบว่า ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 35 หรือไม่ 
ซึ่งบัญญัติว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร 
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ 
      รวมถึงมาตรา 77 วรรคสอง บัญญัติให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการ
วิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั้นตอนฯ   
      ส่วนเรื่องใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ นายสมชาย กล่าวว่า ยังไม่ต้องพูดถึง 
เพราะขั้นตอนยังอีกไกลมาก อย่างไรก็ตาม ยืนยันในหลักการจะต้องมีสภาวิชาชีพ 

                                                 

 12 ส านักข่าวอิศรา, “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ปลุกพลังวิชาชีพ ค้านร่าง กม.ตีทะเบียน,” 
https://www.isranews.org/thaireform-doc-mass-comm/55945-freedom03305601.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560).   
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เพราะที่ผ่านมาสื่อมวลชนกระจัดกระจาย มีหลากหลายสมาคม แต่เน้นย้ าว่าสภา
วิชาชีพต้องเกิดขึ้นจากคนในวิชาชีพ ไม่ใช่จาก สปท. ที่ส าคัญไม่เห็นด้วยให้มีบุคคลจาก
ภาครัฐเข้ามาเก่ียวข้อง 
      “สิ่งที่ควรท าหลังจากนี้ คือ อยากให้สื่อมวลชนจับเข่าคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ว่ า
เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะให้มีการยกร่าง พ.ร.บ.ร่วมกัน หรือร่างใหม่ หรือฉบับ สปท.มา
ปรับปรุง” สมาชิก สนช. ระบุ.....              
      แถลงการณ์คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาค
ประชาชน/สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค/มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค13   
 ..... อนึ่ง แม้ร่าง พรบ. ฉบับนี้ เน้นเจตนาคุมสื่อและลิดรอนสิทธิประชาชน แต่สมาชิก
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเสียงข้างมาก ได้รับรองร่าง พรบ. ฉบับนี้ 
     องค์กรผู้บริโภคจึงขอคัดค้านการกระท าของสภาขับเคลื่อนเสียงข้างมาก ที่ไม่รักษา
ไว้ซึ่งผลประโยชน์สาธารณะในการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงขอเรียกร้องให้ 
     1. ยกเลิกร่าง พรบ. ฉบับนี้ โดยเร็วที่สุด 
     2. ร่าง พรบ. ฉบับใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ยกเว้นการก ากับดูแลจาก
ภาครัฐหรือตัวแทนภาครัฐ 
     3. ให้ส่งเสริมศักยภาพประชาชนในการเป็นพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อและปกป้องสิทธิ
เสรีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
      ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน 
สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ขอประกาศว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
ใดๆ กับสภาวิชาชีพสื่อ ตามร่าง พรบ. นี้ หากสภาปฏิรูปยังคงยืนยันเนื้อหาที่น าไปสู่การ
ลิดรอนสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน              

                 4.1.3.2 ความเห็นสนับสนุนให้มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ มีเหตุผล 7 ประการ ประกอบด้วย       
                             (1) เพ่ือป้องกันไม่ให้คนในวิชาชีพกีดกันกันเอง   
                             (2) เพ่ือเข้าไปช่วยก่อตั้งสภาวิชาชีพ  
                             (3) เพ่ือเข้าไปช่วยประสานงานด้านต่าง ๆ                                       

                                                 

 13 ส านักข่าวอิศรา, “องค์กรผู้บริโภค-สสส.แถลงการณ์ ค้านร่าง กม.คุมสื่อ,”  
https://www.isranews.org/isranews-short-news/55913-act11.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2560).  
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                        (4) เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการ                               
                        (5) เพ่ือให้ยึดโยงกับรัฐ เนื่องจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐ   
                        (6) เพ่ือเข้าไปท าให้กฎหมายบังคับใช้ได้จริง 
                        (7) การมีตัวแทนรัฐเข้าร่วมเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจะมี
ประโยชน์กว่าให้มีเฉพาะกรรมการจากสื่อมวลชน                                      
               ตัวอย่างความเห็นสนับสนุนให้มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ  
มีดังนี ้              
                นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 14  

..... ประธาน กรธ. กล่าวถึงองค์ประกอบของกรรมการในสภาวิชาชีพว่า การให้มี
สัดส่วนจากภาครัฐแค่  2 คน คือปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 15 คนนั้น คงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไร
ส าหรับสื่อมวลชน เพราะตัวแทนของภาครัฐถือว่าเป็นเสียงข้างน้อยในสภาวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน ถ้าหากสื่อจับมือรวมเสียงกัน ก็คงโหวตชนะอยู่แล้ว เพราะเมื่อขึ้นชื่อ
ว่าสภาวิชาชีพ ก็คงจะต้องมีคนของรัฐเข้ามาอยู่ด้วย เพ่ือจะไม่ให้คนในวิชาชีพกีดกัน
กันเองไม่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบอาชีพรุ่นน้อง แต่ก็ต้องมาดูว่ามีความจ าเป็น
หรือไม่ที่จะต้องมีสภาวิชาชีพขึ้นมา ถ้าคิดว่าไม่ควรมี สื่อมวลชนก็ต้องมาหาเหตุผล
โต้แย้ง ถ้าไม่เห็นด้วย ก็ควรจะเสนอแนวทางของสื่อที่จะก ากับดูแลกันเองโดยที่คน
นอกไม่ต้องเข้ามายุ่งเก่ียว......  
      พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการสื่อสารมวลชน15   
..... ตัวแทนภาครัฐมีสัดส่วนแค่ 2 คน จาก 15 คนขณะที่ตัวแทนสื่อเป็นเสียงข้าง
มากมีถึง 7 คนและยังเป็นประธานคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ ซึ่งการจะลงมติใด ๆ 
จะใช้วิธีโหวตตัดสิน จึงเป็นไปไม่ได้ที่ภาครัฐจะเข้าไปครอบง าเพราะเป็นเสียงข้าง
น้อยแค่ 2 เสียงเท่านั้น 

                                                 
14 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, “ยกโมเดลสิงคโปร์จัดระเบียบสื่อ,” http://thaipost.net       

(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560). 
 15 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, “กมธ.ถอยปรับตัวแทนรัฐ พ.ร.บ.คุมสื่อ ให้อยู่ในวาระได้แค่ 2  

เทอม,” https://www.isranews.org/isranews-other-news/55837-pnews01_55837.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560). 
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      “ยืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่มีเจตนาครอบง าสื่อ การให้มีตัวแทนภาครัฐ 2 
คนร่วมเป็นสภาวิชา ชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเพ่ือเข้าไปช่วยก่อตั้งสภาวิชาชีพฯ เท่านั้น 
เพ่ือลดความกังวลของสื่อมวลชนตนจะเสนอในที่ประชุม สปท.วันที่ 1 พ.ค.ว่า จะให้
ออกบทเฉพาะกาลเพ่ิมเติมให้ตัวแทนภาครัฐ 2 คน คือ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่นั่งอยู่ในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ นั่งอยู่ใน
วาระ 3 ปี ได้แค่ 2 เทอมเท่านั้นหลังจากนั้นจะไม่มีตัวแทนภาครัฐร่วมเป็น
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติต่อไปจะเหลือคณะกรรมการฯอยู่แค่  
13 คนเท่านั้น เพ่ือให้สื่อลดความกังวลเรื่องการแทรกแซงครอบง าสื่อ” พล.อ.อ.
คณิต กล่าว.....          

                    พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการสื่อสารมวลชน16   

..... ประเด็นที่องค์กรสื่อคัดค้านหลัก ๆ คือ การให้ 4 ปลัดกระทรวงเข้ามาเป็น
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อจากจ านวน 13 คน พล.อ.อ.คณิต ชี้แจงว่า 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อทั้ง 13 คน จะมีตัวแทนองค์กรสื่อ 5 คน ผู้แทนภาครัฐ 
ผู้แทนภาครัฐ 4 คน และที่เหลือ 4 คน จะเป็นกลุ่มนักวิชาการ ซึ่งอาจเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภค และนักสิทธิมนุษยชน 

เหตุที่ต้องมีผู้แทนจากภาครัฐก็เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับรัฐบาล เช่น ปลัด
กระทรวงการคลัง จะช่วยดูแลงบประมาณ การเงิน ปลัดส านักนายกฯ คอยช่วย
ประสานงานกับรัฐบาล ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จะท าหน้าที่ประสานงานกับ
ต่างประเทศ รวมถึงดูการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต และปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะดูแล
เรื่อง พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ จากนั้นให้สภาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด าเนินงานต่อ  
 “ถ้าไม่มีตัวแทนภาครัฐทาง กมธ.สื่อเป็นห่วงเรื่องการยึดโยงสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เพราะการพัฒนาแม้แต่ด้านการท่องเที่ยวเอกชนยังต้องเดินไปพร้อมกับ
ภาครัฐ และจากนั้นหากเรื่องอะไรที่รัฐมองว่าเอกชนสามารถเดินต่อไปได้จะไม่เข้าไป
ยุ่ง”.....  
     พล.อ.อ.คณิตบอกว่า ในร่างกฎหมายฉบับนี้ จะมีงบสนับสนุนให้กับสภาวิชาชีพ
สื่อ โดยน าเงินมาจากกระทรวงการคลังหรือภาษีบาปจ านวน 50-150 ล้านบาททุกปี 
ไม่ต่างจากแหล่งเงินของไทยพีบีเอส ส่วนที่เหลือจะมาจากงบประมาณบริหารจัดการ

                                                 

 16 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, “รัฐบาลต้องขอสื่อได้ ระวังมาตรา 44 คลอดกฎหมายสื่อ,”  
https://www.posttoday.com/politic/report/479372 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560). 

Ref. code: 25605903011343DJG



73 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เหตุที่ภาครัฐต้องสนับสนุนเพราะจะได้เข้าไปช่วยดูในเรื่องการจัดหา
สถานที่อาจใช้พ้ืนที่ของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการคลัง ด าเนินการก่อสร้ าง
อาคารต่าง ๆ ไม่มีเจตนาที่ภาครัฐจะเข้าไปแทรกแซง.....     
    “ร่างกฎหมายนี้ผ่านการหารือและการท าประชาพิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้อง อาทิ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เชื่อว่าการตั้งองค์กรหรือสภาวิชาชีพใด ต้อง
มีทั้งตัวแทนจากรัฐและเอกชนร่วมด้วย เพราะจะท าให้มีประโยชน์มากกว่ากรรมการ
จากวงการสื่อด้วยกันเท่านั้น รวมถึงกฎหมายนี้จะช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพและ
สวัสดิการให้แก่สื่อมวลชนกรณีท่ีไม่มีโฆษณา”.....       

                พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการสื่อสารมวลชน17   

..... ควรเพ่ิมกลไกในการถ่วงดุลการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพราะได้รับการจัดสรรเงิน
จากกระทรวง การคลัง ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน ประกอบกับในการขอใช้/รับ
การสนับสนุนเงินด้านวิทยุ-โทรทัศน์-โทรคมนาคม จากกองทุน กทปส.ด้วย ดังนั้น 
ควรพิจารณาให้มีการเชื่อมโยง/เกาะเกี่ยวกับหน่วยงานในภาคราชการให้มีส่วนช่วย
ในการบริหารจัดการได้ดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น 

  - ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  - ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 
  - ปปช. 
  - บริษัท TRIS 
  - องค์การต่อต้านการคอรัปชั่น 
  - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ข้อเสนอแนะ 
  ๑. เพ่ือเป็นการถ่วงดุล (Check and Balance) การบริหารงาน ควรจัดให้มีกลไก
เชื่อมโยง/ เกาะเกี่ยวกับส่วนราชการ บริษัทข้างต้น.....    
  

                                                 
17 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ, “รายงานการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน: ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” (ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ), 158-159.   
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          นายวรัชญ์ ครุจิต  นกัวิชาการ- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์18  

     สิ่งที่ผมเคยเสนอ คือ หากสื่อมวลชนกระแสหลัก ไม่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ และ
มีข้อร้องเรียนโดยไม่สามารถด าเนินการให้เป็นข้อยุติได้ รัฐอาจมีเงื่อนไขต่อการท า
ธุรกรรมกับองค์กรที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ขณะที่กรรมการสภาฯ ที่ให้มีปลัด 4 
กระทรวง ผมมองว่าพอรับได้ที่จะให้มีตัวแทนของรัฐเพ่ือรับรู้และเป็นส่วนหนึ่งของ
การขอความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง แต่ประเด็นนี้ต้องไม่มีอ านาจว่าด้วยการจดทะเบียน 
อนุญาต เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ          

               พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี19  
.... พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า เรื่องร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น จะต้องมีข้าราชการ
อยู่ด้วย เพราะกฎหมายปกติท าอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะหนังสือ สิ่งพิมพ์ รูปโป๊ หนังสือโป๊ 
ท าไม่ได้เพราะใช้กฎหมายอย่างเดียว จับก็ไม่ได้ ท าอะไรก็ไม่ได้ให้ตรวจก่อนพิมพ์ แต่
ก็มีเผยแพร่อยู่ ต ารวจก็จับ แต่ยังขายกันเหมือนเดิม อย่างนี้ให้ท าอย่างไร  
      “ถ้าไม่บิดเบือนแล้วใครจะไปยุ่งกับท่าน ถ้าบิดเบือนจากข้อเท็จจริงจนเห็นได้
ชัด แล้วท่านจะแก้ปัญหากันอย่างไร อย่ามาไล่เจ้าหน้าที่ ที่ว่าองค์กรสื่อจะคุมกันเอง 
ผมเคยประสานไป ท่านก็บอกว่าไม่มีอ านาจ และผมจะให้มีอ านาจขึ้นมาก็ไม่เอา 
ไม่ให้ข้าราชการเข้าไป บอกว่าจะคุมกันเอง จะคุมกันยังไง ถ้ามีคดีมีเรื่องราว จะสั่ง
การอย่างไร” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว ...             

                     4.1.3.3 ความเห็นสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้อง
ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (การตีทะเบียนสื่อ) มีเหตุผล 4 ประการ ประกอบด้วย 
                      (1) เพ่ือคัดกรองและก ากับควบควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      (2) เพ่ือจัดระเบียบสื่อมวลชน ตามแบบประเทศสิงคโปร์  
                      (3) เพ่ือเกาะติดข้อมูลส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  

                                                 

 18 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, “กม.สื่อฯ สปท. ส่อเจตนารัฐประหารคนข่าว,”  
http://www.komchadluek.net/news/politic/258973  (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์. 2560).    

 19 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, “บิ๊กตู่ ลั่น ขรก.ต้องร่วมคุมสื่อ,” 
https://www.posttoday.com/politic/news/479676 (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560).  
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                      (4) เพ่ือป้องกันไม่ให้คนท าผิดกลับมาประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้อีก                      
        ตัวอย่างความเห็นสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้น
ทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (การตีทะเบียนสื่อ) มีดังนี้     
                พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร  ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการสื่อสารมวลชน20  
   ..... ตามหลักสากลทุกประเทศทั่วโลกทั้ง ๑๙๓ ประเทศมีหลักคิด/หลักนิยม คล้าย ๆ 
กันเป็นสากลหรือเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานสากล ที่การประกอบวิชาชีพจะต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งมีหน่วยงานมาก ากับ ก าหนดเป็นใบอนุญาต ใบประกอบโรคศิลป์ 
ยิ่งท าให้เกิดการยอมรับ น่าเชื่อถือเป็นหลักประกันของนายจ้างและลูกจ้าง ตัวอย่างเช่น (ในประเทศไทย) 
  ๑. อาชีพแพทย์ 
  ๒. อาชีพนักกฎหมาย (อัยการ, ผู้พิพากษา, ทนายความ) 
  ๓. อาชีพวิศวกร/สถาปนิก 
  ๔. อาชีพนักบิน 
  ๕. อาชีพพยาบาล 
  ๖. ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ (รถยนต์สาธารณะ) 
  ๗. อาชีพมัคคุเทศน์ ต้องผ่านการอบรมและมีใบอนุญาต 
  ๘. อาชีพโฆษก/ผู้ประกาศ ต้องผ่านการอบรมชั้นต้น,กลาง,สูง และมีใบอนุญาต 
  ๙. อาชีพหมอนวดแผนไทย ต้องผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตจากสถาบันที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๑๐. อาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ควรผ่านการอบรมและการดูแลกันเองโดยเสื้อกั๊ก
สีต่าง ๆ ที่มีเลขหมายก ากับโดยวินมอเตอร์ไซด์ 
   ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ควรที่จะต้องมีกระบวนการ หลักการ วิธีการ
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาต ในรูปแบบต่าง ๆ จะก าหนดควบคุม  
ก ากับกันอย่างไรตามความเหมาะสม เช่น 
   - อาชีพผู้ตรวจบัญชี (CPA : Certify Public Acceptance) ต้องผ่านการเรียน
หลักสูตรต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติ และสอบจนได้รับใบประกาศ ฯ 

                                                 

 20 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ, “รายงานการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน: ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”151-153,157.   
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   - ตัวแทน/นายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) จะต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะ
ด้าน และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนี้ได้ ....”  
                “..... ควรมีใบรับรอง/หรือใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแต่ละคนในธุรกิจนี้ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับอาชีพอ่ืน ๆ เช่น นายแพทย์ วิศวกร ทนายความ นักบิน พยาบาล 
มัคคุเทศก์ หมอนวดแผนไทย ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ”                
  พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการสื่อสารมวลชน21  

      ขออย่าให้สื่อกลัวเรื่องใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นไม่มีอะไร เพียงแต่เมื่อ
สื่อมวลชนไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุ ขั้นตอนมีเพียงอบรมปฐมนิเทศเรื่องที่
เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล เพ่ือไม่ให้ไปละเมิดสิทธิผู้อ่ืน เรื่องการแต่งกายและการใช้
ภาษาเมื่ออบรมตามหลักสูตรก็จะได้รับใบอนุญาตเพ่ือให้สื่อมวลชนมีมาตรฐาน
เดียวกัน”..... “สาเหตุที่สื่อต้องมีใบอนุญาต เพ่ือที่เราจะได้รู้รายละเอียดของผู้ที่ท า
อาชีพสื่อมวลชนว่า พักอยู่ที่ใด อายุเท่าไหร่ จะได้มีฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ 
และไว้รับสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงทางสภาวิชาชีพจะได้เข้าไป
ช่วยเหลือหากการท าหน้าที่เกิดเป็นคดีความข้ึนมา”                    

                   นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ22               
..... นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 
ทางผู้ที่ผลักดันกฎหมายจะต้องอธิบายให้ได้ว่าท าไมถึงต้องมีการออกใบอนุญาต 
ทั้งนี้ ตนไม่คิดว่าจะเป็นการครอบง าสื่อ เพราะว่าในประเทศไทยก็มีใบอนุญาตตั้ง
มากมาย ซึ่งเหตุผลของการมีใบอนุญาต ก็เพ่ือดูว่าจะการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาชีพหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้มีการมาตรวจสอบการท าหน้าที่ของผู้
ประกอบอาชีพนั้นโดยตลอด แค่มาตรวจสอบอีกทีหนึ่งตอนที่ผู้ประกอบวิชาชีพเขา
มาต่อใบอนุญาต ส่วนต้นสังกัดอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร ก็ไม่มีใครไปดูไปตรวจสอบ.....  
 
                               

                                                 

 21 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, “รัฐบาลต้องขอสื่อได้ ระวังมาตรา 44 คลอดกฎหมายสื่อ,” 
https://www.posttoday.com/politic/report/479372 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560).  

 22 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, “ยกโมเดลสิงคโปร์จัดระเบียบสื่อ,” http://thaipost.net 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560).  
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                     พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการสื่อสารมวลชน23    

..... ที่ผ่านมาการพิจารณาชั้นอนุกรรมาธิการฯ มีกรรมาธิการที่มาจากสายสื่อ 
สนับสนุนให้ออกใบ อนุญาต เพราะมองว่าจะมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมากกว่า อีกทั้ง
จะสร้างความรักองค์กร และเกิดการสร้างสรรค์ และเชื่อว่าเมื่อมีใบอนุญาตแล้วจะ
ท าให้เกิดการก ากับกันเองได้ดีระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สื่อมวลชนที่ผ่านมาแม้จะมีการก ากับ
กันเอง แต่ยังท าได้ไม่ดี ดังนั้นกรณีของใบอนุญาต และมาตรการตามกฎหมายนี้ จึง
เป็นการจัดระเบียบสื่อมวลชน เหมือนกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีการจัดระเบียบการ
น าเสนอข่าวสาร ท าให้รัฐบาลเขามีเสถียรภาพ ประเทศเขาพัฒนา มีความเจริญ ซึ่ง
ต่างจากประเทศไทย” พล.อ.อ. คณิต กล่าว.....  

                       พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการสื่อสารมวลชน24    

... เรื่องสมาชิก/สื่อมวลชนกระท าผิดในอดีต หลายครั้งที่เมื่อได้ข้อยุติว่าผิด แต่
สมาชิกลาออกจากสมาคม/สมาพันธ์ ท าให้ขาดสภาพบังคับ หลังจากนั้นอาจจะไป
เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แล้ววนเวียนเป็นปัญหาอยู่ในอาชีพนี้ได้อีก ดังนั้นจึงควร
ก าหนดวิธีการ/สร้างกลไกขึ้นมาเพ่ือให้เหมือนวิชาชีพอ่ืน ๆ คือใบประกอบวิชาชีพ
หรือใบอนุญาต แล้วมีสภาพบังคับให้ต้องเลิกอาชีพนี้แล้วไปท ามาหากินอย่างอ่ืน อัน
จะเป็นตัวอย่างให้สื่อมวลชนที่ดีรักษาความดีงามอยู่ในอาชีพนี้ได้ 

   ข้อเสนอแนะ 
   ๑. ก าหนดหลักสูตรระยะสั้น/ยาว เกี่ยวกับอาชีพสื่อมวลชน แขนงต่าง ๆ ให้มีความ
รักชาติ รับผิดชอบต่อหน้าที่ อาชีพ และจริยธรรม 
   ๒. ก าหนดให้สื่อมวลชนทุกคน ทุกแขนง ต้องมีใบอนุญาต มีหมายเลขก ากับ 
(เหมือนซื้อ SIM มือถือ ต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่) รวบรวมอยู่ในฐานข้อมูล (Big Data) ของสภา
วิชาชีพอย่างเป็นความลับ ในกรณีที่กระท าผิดสามารถตรวจสอบได้ 

                                                 
23 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, “ยกโมเดลสิงคโปร์จัดระเบียบสื่อ,” http://thaipost.net (สืบค้น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560). 
24 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ, “รายงานการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน: ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”, 153-154. 
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   ๓. ในกรณีที่สภาวิชาชีพ หรือศาล ตัดสินว่าผิด ขาดจริยธรรม ต้องถูกยึดใบอนุญาต
และไม่สามารถกลับเข้ามาในธุรกิจนี้ได้อีกอย่างน้อย ๑๕ ปี             
                      นายสุนทร จันทร์รังสี สื่อมวลชน25   

..... ผมประทับใจกับ คุณเตือนใจ สินธุวนิก สปช. อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่
อภิปรายว่า “ที่ผ่านมา สื่อมีการเลือกสี เลือกข้าง มีอิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชน 
และมีทั้งสื่อแท้และสื่อเทียม บางคนอาศัยวงการสื่อท ามาหากิน จึงอยากให้องค์กรสื่อ
กล้าหาญเพียงพอที่จะตรวจสอบกันเอง ออกมาตรการเด็ดขาดในการก าจัดสื่อที่เป็น
กาฝาก ทั้งสื่อที่รีดไถรับเงิน หรือแฝงตัวเข้ามาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ จึงถือเป็นเวลา
ที่ส าคัญที่ต้องตัดเนื้อร้าย คัดปลาเน่าออกจากข้องสื่ออย่างเด็ดขาด จึงเสนอให้มีการ
ออกใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเพ่ือคัดกรองว่าใครเป็นสื่อเทียม สื่อแท้ หากใคร
ประพฤติตัว ที่ไม่ดี หรือเป็นภัยต่อความมั่นคง ก็ให้มีการลงโทษตั้งแต่ตักเตือน จนถึง
การยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อ เพ่ือให้สื่อมวลชนมีศักดิ์ศรีมีเกียรติ” 

       แม้จะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ส านึกแห่งวิชาชีพตรงกันเป๋ง ผมถูกใจกดให้ล้าน
ไลค์เลยล่ะ ..... 

                       นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผู้อ านวยการ ส านักข่าวทีนิวส์26    
 ..... ต้อง “จดทะเบียนสื่อ” เพราะจะได้รู้ว่าใครมีอาชีพท าสื่อสารมวลชนและใครท า 

ธุรกิจสื่อสารมวลชน ทุกวันนี้มี “สื่อปลอม” ทั้งในแง่ตัว “บุคคล” และในแง่ 
“องค์กร” อย่างมากมาย เพราะมีทั้งที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือ สนับสนุน “พรรคการเมือง” หรือ 
“องค์กรมวลชน” ที่สนับสนุนพรรคการเมือง โดยเมื่อ “รายงานข่าว” ไม่เคยแยก 
“ถูกผิด”!!!  มีแต่พรรคการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนหรือองค์กรที่ตัวเองสนับสนุนเท่านั้น
ที่ “ท าอะไรก็ถูก” คนอ่ืนท า “ผิดหมด”!!!! แล้วก็ท าการปลุกเร้ามอมเมาผู้คนด้วย
ข้อมูลข้างเดียวจนประเทศชาติเกิดความแตกแยกและเกิดปัญหาขึ้น!!! .....        

                                                 

 25 หนังสือพิมพ์คนอีสาน, “บทความ: ตีทะเบียนสื่อ...ใครได้ใครเสีย,” 
http://www.koratdaily.com/blog.php?id=5297 April 29,2017 (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2560). 

 26 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, “คอลัมน์: ทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน: สื่อ!! ถึงเวลาต้อง 
“ปฏิรูป” ตัวเอง,” http://www.thansettakij.com/content/145778 2 May 2017 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560). 
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               4.1.3.4 ความเห็นค้านการออกกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ค้านให้มี
องค์กรที่มีอ านาจทางกฎหมายเพ่ือก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน/ค้านให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้) มีเหตุผล 6 ประการ ประกอบด้วย   
    (1) มีกฎหมายก ากับควบคุมสื่อมวลชนอยู่แล้วหลายฉบับ   
    (2) ควรให้สื่อมวลชนก ากับดูแลกันเอง   
                 (3) ไม่ต้องการให้สื่อมวลชนถูกแทรกแซง                            
                 (4) ไม่ควรใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือก ากับจริยธรรม   
                 (5) ไม่ควรมีกฎหมายเฉพาะเจาะจงเพ่ือควบคุมสื่อมวลชน  
                (6) ควรก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนด้วยกลไกทางสังคมและส่งเสริมการรู้เท่า
ทันสื่อ  
                 ตัวอย่างความเห็นค้านการออกกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ค้านการ
จัดตั้งองค์กรก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน) มีดังนี้     
   แถลงการณ์ร่วมองค์กรสิทธิมนุษยชน: คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมเสรีภาพ
สื่อมวลชน27    

..... สื่อมวลชนยังต้องได้รับการก ากับภายใต้กฎหมายหลายฉบับ ทั้งประมวล
กฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นประมาท กฎหมายเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา กฎหมายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 
กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้านการจดแจ้งการพิมพ์ ฯลฯ โดยกฎหมาย
แต่ละฉบับก็มีเจ้าพนักงานของรัฐก ากับดูแลและควบคุมให้สื่อมวลชนมีความ
รับผิดชอบต่อบุคคลและต่อสังคมอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องมีกฎหมาย
เฉพาะในการคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนอีก”  
 
 
 

                                                 

 27 ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา
เอกชน (กป.อพช.), “แถลงการณ์ คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชน สมาคมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (สสส.) มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.),”  http://thaingo.in.th/news/?p= content&act= 
detail&id_content=4006 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560).  

Ref. code: 25605903011343DJG



80 

                           นายอ านวย คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพ่ือไทย28   
..... ไม่เห็นด้วยที่จะออกกฎหมายควบคุมสื่อมวลชน ถ้าปิดกั้นแล้วข้อมูลต่าง ๆจะไป
ไม่ถึงมือประชาชนจะเกิดผลเสียกับรัฐบาลเอง ขณะเดียวกันสื่อยังคอยท าหน้าที่
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล น าข้อมูลส่งถึงประชาชนให้ออกมารักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ ที่ผ่านมาพอการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนมีปัญหา มีการ
หมิ่นประมาทเกิดขึ้น ก็มีการฟ้องร้อง เหมือนเป็นกฎหมายที่คอยก ากับดูแลการ
ท างานของสื่อมวลชนอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องออกกฎหมายอะไรมาควบคุมเพ่ิมเติม
อีก..... 

                          นายนพดล ปัทมะ  แกนน าพรรคเพ่ือไทย29   
..... เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชน เสรีภาพคือปัจจัยหนึ่งในการชี้วัดความ
เจริญของสังคม สื่อมวลชนมีสองสถานะ คือ ประชาชน และผู้ใช้วิชาชีพน าข้อมู ล
ข่าวสารไปถึงมือประชาชน อุปมาเหมือนสายเคเบิลใยแก้ว ถ้าไม่มีการปิดกั้นก็ส่ง
สัญญาณได้ดี ดังนั้นไม่ว่าจะออกกฎหมายใดก็ไม่ควรกระทบเสรีภาพของสื่อและสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ส่วนตัวมองว่าการให้สื่อควบคุมกันเอง
เหมือนหลายอาชีพ เช่น ทนายความที่ดูแลกันเองน่าจะเป็นทางท่ีดีมากกว่า.....  

                         นายยุทธพร อิสรชัย นักวิชาการ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช30                     

..... เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะสื่อเป็นผู้ตรวจสอบส าคัญใน
ระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้ส่งสารข้อมูลให้แก่ประชาชน ควรให้อิสระในการ
ท างาน การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อเท่ากับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ด้วย ทั้งนี้ สื่อมวลชนมีสมาคมต่าง ๆ ในการตรวจสอบและถ่วงดุลกันเองอยู่แล้ว 
รวมทั้งการตรวจสอบจากภาคประชาชน ดังนั้นรัฐเองไม่จ าเป็นต้องไปตรวจสอบ..... 
  
 

                                                 

 28 ไทยรัฐ, “ยกเลิกใบอนุญาต คณิตถอย หั่นทิ้งบทลงโทษ,” 
https://www.thairath.co.th/content/927686  (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560). 

 29 ไทยรัฐ, “ยกเลิกใบอนุญาต คณิตถอย หั่นทิ้งบทลงโทษ,” 
https://www.thairath.co.th/content/927686  (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560).  

 30 ไทยรัฐ, “ยกเลิกใบอนุญาต คณิตถอย หั่นทิ้งบทลงโทษ,” 
https://www.thairath.co.th/content/927686  (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560).  
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                         นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์31  
..... สื่อควรปฏิรูปตนเอง ให้ท าหน้าที่อย่างอิสระ นักข่าวภาคสนามมีส่วนส าคัญควร
ยืนหยัดในหน้าที่มีศักดิ์ศรี ต้องให้สื่อคิดทางแก้กันเอง ยาวิเศษคือต้องตัดวงจรธุรกิจ
ออกไปไม่ให้มาควบคุมครอบง าได้ แต่ยังไม่รู้จะใช้วิธีไหนมาแก้ปัญหานี้ ถ้าสปท.จะ
แก้ปัญหาที่อ้างว่า สื่อควบคุมกันเองไม่ได้ โดยจะให้มีโครงสร้างในกฎหมาย ตั้ง
องค์กรขึ้นมาดูแล ทั้งการออกใบอนุญาตท างาน หรืออาจก าหนดบทลงโทษได้นั้นยัง
ไม่เหมาะสม เพราะจะมีปัญหาเรื่องความอิสระและเป็นกลาง ไม่มีใครรับประกันได้
ว่า สภาวิชาชีพที่มีตัวเเทนรัฐ หรือไม่มีตัวเเทนรัฐ จะเป็นกลางร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้อง
มองมุมกลับด้วย โดยเฉพาะอ านาจรัฐในอนาคต.....” 

                  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์32   
..... ในอดีตแม้ไม่มีกฎหมายคุมสื่อชัดเจนลักษณะนี้ แต่ผู้มีอ านาจรัฐบางยุคสมัยยังใช้
อ านาจรัฐ ข่มขู่คุกคามสื่อมวลชนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้การครอบง ามาแล้ว มีทั้งการ
ข่มขู่โดยตรงด้วยอ านาจเถื่อนต่าง ๆ หรือสั่งการให้ข้าราชการข่มขู่คุกคามรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่นการตรวจสอบภาษีสื่อที่ตรวจสอบผู้มีอ านาจรัฐมาก ๆ ดังนั้นความ
พยายามออกกฎหมายคุมสื่อเช่นนี้ จึงไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าจะไม่เกิดการ
แทรกแซงครอบง าสื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทางกฎหมาย..... 

          ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์  นักวิชาการ คณะนิ เทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย33       

.... ในหลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้แจ่มแจ้งว่า เหตุส าคัญหนึ่งที่
ต้องตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็เพราะ องค์กรสื่อ และองค์กรวิชาชีพสื่อไม่ประสบ

                                                 

 31 หนังสือพิมพ์ข่าวสด, “องค์กรโลก-จี้เลิก กม.คุมสื่อ ถ่วงประชาธิปไตยไทย,” 
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNek13TURRMk1BPT
0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE55MHdOQzB6TUE9PQ== (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2560).  

 32 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, “ปชป. จี้ คว่ า กม.คุมสื่อ ชี้ไร้หลักประกันไม่แทรกแซง แนะจับเข่า
คุย ห่วงทัศนคติติดลบ,” https://amp.mgronline.com/politics/9600000043557.html (สืบค้น
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560).   

 33 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, “คอลัมน์ "มองสื่อสะท้อนสังคม" ท าไม สปท.จึงไม่ควรผ่าน 
พรบ.ขึ้นทะเบียนสื่อ,” http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641120 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2560).  
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ความส าเร็จและขาดประสิทธิภาพในการก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรม จึงเป็นที่แน่
ชัดว่ากฎหมายนี้เป็นความพยายามที่จะใช้กฎหมายเพ่ือบังคับการก ากับดูแลด้วย
จริยธรรม 
       สิ่งที่ผู้ร่างกฎหมายขาดความเข้าใจก็คือ การก ากับดูแลตนเองในระดับนัก
วิชาชีพที่เป็นปัจเจกหรือระดับองค์กรสื่อ หรือ การก ากับดูแลกันเองในระดับองค์กร
วิชาชีพสื่อ เป็นสิ่งที่อาศัยความสมัครใจ และแรงจูงใจที่ไม่ควรอยู่บนผลประโยชน์
อย่างเดียวเป็นพ้ืนฐาน หากแต่ต้องกอปรด้วยส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม
และคุณธรรมแห่งวิชาชีพเป็นแกนหลัก 
       ยิ่งไปกว่านั้น การให้นิยามของวิชาชีพสื่อมวลชนแบบตีขลุมเพ่ือให้กฎหมายนี้มี
ผลบังคับใช้กว้างขวางที่สุด ให้รวมไปถึงทั้งผู้ประกอบการด้านข่าวสารในพ้ืนที่
ออนไลน์ที่อาจจะไม่ใช่ “นักข่าว” ในความรู้ความเข้าใจทั่วไป ก็ยังสะท้อนกรอบ
ความคิดที่คับแคบและอ่อนด้อยเกี่ยวกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกโฉม 
ด้วยการเข้ามาของโซเชียลมีเดียและปฏิบัติการของสื่อใหม่ในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งวงการ
ก ากับดูแลในอารยประเทศก็แทบจะยอมรับกันอย่างไม่มีข้อกังขาไปแล้วว่า การสร้าง
และเสริมศักยภาพของผู้ใช้สื่อคือพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด ขณะที่กฎหมายจะถูกเก็บไว้
เป็นมาตรการสุดท้ายในกรณีท่ีร้ายแรงที่สุดเท่านั้น....                           

                       ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ นักวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย34  

..... การใช้กฎหมายเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการก ากับดูแลสื่อ โดยใช้ในกรณีเรื่อง
ร้ายแรงและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือเป็นภัยฉับพลัน หากเป็นเรื่องทาง
จริยธรรม นานาอารยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใช้การก ากับดูแลกันเอง โดย
องค์กรวิชาชีพสื่อที่เป็นการรวมตัวกันขององค์กรสื่อจะไม่เกี่ยวกับกฎหมายหรือเกี่ยว
น้อยมาก.... 
       สื่อยุคใหม่มันไม่เหมือนแต่ก่อน มันเป็นสื่อที่ทุกคน generate เนื้อหา คือทุก  
คนมีส่วนร่วม การก ากับดูแลก็ยาก ดังนั้นผู้ใช้ก็ต้องรู้เท่าทัน มากกว่านั้นคือต้องรู้แจ้ง 
รู้จริง และผู้ประกอบการต้องสร้างกลไกให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลให้มาก
ที่สุด เพ่ือกระจายความรับผิดชอบ อย่างเว็บไซต์พันทิปซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้มา

                                                 

 34 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, “บทวิเคราะห์/สกู๊ปพิเศษ: 'ปฏิรูปสื่อ'ต้องสร้างความรู้แจ้งไม่ใช่
ความกลัว,” http://www.komchadluek.net/news/scoop/275340 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2560). 
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เผยแพร่เนื้อหาก็จะมีการ “จับม้า” คือจะมีกระบวนการที่ท้ังแอดมินของเว็บและผู้ใช้
คนอ่ืนๆจะร่วมกันจับหน้าม้าที่เขียนโฆษณา แต่ท าทีว่าเป็นรีวิว ทั้งกระทู้มีแต่หน้าม้า 
ใช้หลายชื่อแอคเค้านท์แต่จริงๆส่งมาจากเลขไอพีเดียวกัน ท าเป็นคุยกัน แบบนี้ก็จะ
โดนตรวจสอบและแบนไป แต่ทั้งหมดนี้ กฎหมายไม่เกี่ยวเลย             

                 ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นักวิชาการ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย35                      

ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ ในยุคนี้การที่จะใช้
กฎหมายเข้ามาดูแลควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนอาจจะเป็นการล้าสมัยเกินไป เพราะ
ยุคนี้ใครๆ ก็สามารถเป็นสื่อมวลชนได้ โดยใช้เครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
      ดังนั้น สิ่งส าคัญอยู่ที่ผู้บริโภคสื่อต้องรู้เท่าทันข้อมูลในสื่อ และจะต้องมีพลังใน
การเลือกที่จะเสพหรือไม่เสพ หรือกดดันถ้าคิดว่าสื่อนั้น ๆ น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่
ผิดจริยธรรม 
      ถ้ารัฐบาลต้องการให้สื่อออกมาอย่างมีจริยธรรม หรือถูกต้องก็ควรสนับสนุนให้
ภาคส่วนของประชาชนมีความรู้และท าหน้าที่ตรวจสอบถึงจะถูกต้องกว่า และตัวสื่อ
เองต้องมีการพัฒนาการตรวจสอบกันเองให้มากขึ้น รวมทั้งในเรื่องของจริยธรรมการ
น าเสนอข้อมูลให้มากขึ้นด้วย 
      ส่วนตัวร่างกฎหมายคงจะใช้ได้ไม่เต็มที่ เพราะยังเปิดโอกาสให้กลุ่มนักการเมือง
หรือข้าราชการประจ าเข้ามาแทรกแซงสื่อได้ เพราะตัวร่างกฎหมายยังเปิดช่องให้
ราชการเข้ามาเป็นบอร์ดใหญ่ถึง 4 คน 
       จุดนี้จะท าให้สื่อที่ขุดคุ้ยเรื่องต่าง ๆ ในส่วนราชการที่มีชื่อเป็นบอร์ด อาจถูก
แทรกแซง จนอาจถึงขั้นถอนใบอนุญาตได้ หรือกดดันให้สื่อที่ขุดคุ้ยงดเสนอข้อมูล
เหล่านั้นได้ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง 
       ทั้งนี้ ในส่วนของนักวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และวิชาชีพสื่อ 
จะมีการพูดคุยกันเพื่อก าหนดท่าทีและความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย 
       ดังนั้น ทางที่เหมาะสมคือควรปล่อยให้สื่อดูแลกันเอง หากสื่อดูแลกันเองไม่ได้
ก็ให้สังคมเข้าไปช่วยดู ถ้ารัฐบาลอยากให้สื่อมีจริยธรรมจริงก็ควรสนับสนุนทั้งสอง
อย่างนี้ 

                                                 

 35 หนังสือพิมพ์ข่าวสด, “คอลัมน์ รายงานพิเศษ,” https://www.khaosod.co.th/hot-
topics/news_205735 (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560).  
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      ส่วนที่ สปท.ระบุว่าร่างกฎหมายนี้ปราศจากการแทรกแซงของรัฐนั้น ก็ไม่มี
หลักประกันอะไรที่จะยืนยันได้ว่าจะไม่มีการแทรกแซง เพราะในอนาคตข้าราชการ
ประจ า และนักการเมืองที่เข้ามาอยู่ในบอร์ด พร้อมที่จะแทรกแซงอยู่แล้ว เพราะ
บทเรียนที่ผ่านมามีให้เห็น ที่นักการเมืองเข้าไปเป็นบอร์ดในสื่อของรัฐ ก็มีการ
แทรกแซง ....    

    นายธีระพล อันมัย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี36  

     ตามหลักการ วิชาชีพสื่อสารมวลชนไม่ควรมีกฎหมายเฉพาะเจาะจงออกมา
ควบคุมการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่ต้องด าเนินไปภายใต้สิทธิและเสรีภาพ
เช่นเดียวกับที่ประชาชนทั่วไปพึงมี ไม่จ าเป็นต้องมีอ านาจรัฐมาก ากับหรือ
ควบคุมดูแล แนวทางการตรวจสอบกันเองของสื่อวางอยู่บนมาตรฐานจริยธรรมอยู่
แล้ว 
       หากภาครัฐหวาดกลัวว่าสื่อจะใช้เสรีภาพในการท าหน้าที่ตรวจสอบ น าเสนอ
ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบกันอย่างเลยเถิด 
      ล าพังกฎหมายโดยทั่วไปที่มีอยู่ถือว่ามากเกินพอแล้ว ในการน ามาบังคับใช้ เช่น 
การด าเนินคดีฐานหมิ่นประมาท...    

                       นายโคทม อารียา ผู้อ านวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล37  

      การร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯ ของสปท. ส่วนตัวได้ติดตามดูอยู่แบบ
ห่าง ๆ ขอยกตัวอย่างว่ากรณีตนเองซึ่งเป็นวิศวกร ก็มีสภาวิชาชีพของวิศวกรหรือ
วิศวกรรมสถานคอยก ากับมาตรฐานวิชาชีพชัดเจน ถ้าท าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยแล้วไฟชอร์ตหรือไฟดูดจนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แบบนี้ไม่ได้ 
      หรืออาชีพทนายความซึ่งต้องว่าความในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของ
ประชาชน หรือแม้แต่อาชีพแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย เหล่านี้ล้วน
ต้องมีสภาวิชาชีพคอยก ากับมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

                                                 

 36 หนังสือพิมพ์ข่าวสด, “คอลัมน์ รายงานพิเศษ,” https://www.khaosod.co.th/hot-
topics/news_205735 (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560).  

 37 หนังสือพิมพ์ข่าวสด, “สิทธิเสรีภาพใน พ.ร.บ.คุมสื่อ,” 
https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_327113 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560). 
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      แต่เมื่อพูดถึงอาชีพของสื่อมวลชนจะมีเรื่องของเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่เข้ามาเก่ียวข้อง 
      ดังนั้น หากจะมีการออกกฎหมาย มีสภาวิชาชีพสื่อออกมาเพ่ือมาควบคุมสื่อ ต้อง
ชั่งน้ าหนักให้ดี ๆ เพราะอาจเกิดความไม่พอดี ไม่สอดคล้องกับเรื่องของเสรีภาพในการ
น าเสนอ รวมทั้งไม่ชัดเจนว่าสื่อจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร 
      เพราะการท าหน้าที่ของสื่อ คือการรายงานข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน 
ขณะเดียวกันหากเป็นการแสดงความคิดเห็นก็สามารถท าได้ แต่ต้องเป็นการแสดง
ความเห็นโดยสุจริตใจ 
      กรอบของสื่อไม่จ าเป็นต้องวางแนวทางว่าจะเป็นไปในลักษณะใด ไม่มีถูกผิด
เหมือนกับการออกแบบสายไฟฟ้าซึ่งต้องถูกต้องชัดเจน 
      อย่างไรก็ตาม หากจะมีการควบคุมสื่อจริง ปัจจุบันสื่อแต่ละแขนงต่างก็มีสมาคม
หรือสภาในการควบคุมดูแลกันเองอยู่แล้ว แม้จะไม่มีประสิทธิภาพมากนักแต่ก็เกิด
ประสิทธิภาพพอสมควรและในกรณีท่ีมีการน าเสนอข่าวที่เกิดการหมิ่นประมาท หรือมี
การโพสต์ข้อความทางโซเชี่ยลที่ไม่เหมาะสมหรือเกินเลยไป เหล่านี้ล้วนมีกฎหมาย 
เช่น พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ที่จะด าเนินการกับสื่อที่กระท าผิดอยู่แล้ว สื่อก็จะถูก
เซ็นเซอร์ตัวเองไปโดยปริยาย 
       ดังนั้น หากมีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นมาบังคับใช้จริง ถึงขั้นที่ต้องขึ้น
ทะเบียนสื่อหรือมีอ านาจยุบสื่อได้ มองว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ซึ่งให้
ความส าคัญกับสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนมากพอสมควร 
      ที่ส าคัญจะส่งผลเสียต่อรัฐบาลในระยะยาวได้ เพราะอาจเกิดการไม่รับฟังเสียง
สะท้อนที่ตรงไปตรงมา เลือกฟังแต่พวกเพ็ดทูลหรือฟังแต่เสียงที่อยากฟังเท่านั้น 
      การใช้อ านาจรัฐหรือผู้มีอ านาจที่มากเกินไปในกรณีนี้ จะมีความไม่ เป็น
ประชาธิปไตย เสมือนรัฐผูกขาดอ านาจทางความคิดกับประชาชนได้ ซึ่ งผู้มีอ านาจมัก
ใช้อ านาจเพื่อตัวเอง” 
      นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ38  
กรณี พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิ์เสรีภาพสื่อฯ ก าหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่อ องค์ประกอบของ
กรรมการ 15 คน เหมาะสมหรือไม่ คิดว่าไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบ แต่อยู่ที่หลักคิดว่า
เราท ากฎหมายเพื่ออะไร ต้องดูที่ตัวกฎหมายและนโยบาย 

                                                 

 38 หนังสือพิมพ์ข่าวสด, “สิทธิเสรีภาพใน พ.ร.บ.คุมสื่อ,” https://www.khaosod.co.th/ 
hot-topics/news_327113 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560).  
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       ถ้าออกกฎหมายที่ส่งผลในเรื่องสิทธิ มนุษยชน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมากกว่า 
องค์ประกอบของกรรมการจะเป็นตัวแทนจากส่วนไหนก็ตาม ถ้าอยู่ภายใต้การละเมิด
และปิดก้ันก็ไม่มีความหมายทั้งสิ้น 
      การบังคับสื่อขึ้นทะเบียนไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อะไร แต่โดยทั่วไปคนที่
ประกอบวิชาชีพสื่อมีประสบการณ์โดยตรง และการท างานก็เป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานของสังคม 
       ดังนั้น การตีตราหรือลงทะเบียน ต้องระมัดระวังว่าการที่รัฐไปควบคุม หรือไป
จ ากัดเรื่องสิทธิเสรีภาพการท างานของสื่อ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ควรตรวจสอบดูแลกันเอง
มากกว่า ไม่จ าเป็นที่รัฐต้องเข้ามาควบคุมและแต่ละวิชาชีพก็มีองค์กรของเขาดูแลอยู่
แล้ว เช่น แพทย์ก็มีแพทย์สภาดูแลอยู่ ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการอ่ืน และการควบคุม
สื่ออาจท าให้การท างานของสื่อต้องระมัดระวัง เรื่องที่ต้องเสนอความจริงกับสังคมอาจ
ท าให้สื่อไม่กล้าได้ 
       และการก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท ถือว่าหนักเกินไป 
การสร้างมาตรการบทลงโทษเป็นเรื่องการใช้อ านาจ รัฐต้องระมัดระวังมาก เป็นเรื่องที่
จ ากัดสิทธิเสรีภาพมากขึ้น เพราะรัฐมีอ านาจมากอยู่แล้ว 
      และสื่อถือเป็นฐานันดรที่ 4 ในการดูแลกันเองว่าถูกต้องตามมาตรฐานสังคมโลก
หรือไม่ การใช้บทลงโทษตรงนี้ยิ่งท าให้การท างานสื่อตกอยู่ในสภาวะความกลัว 
กลายเป็นสังคมแห่งความอึดอัด การก าหนดบทลงโทษอย่างนี้ถือว่าไม่เหมาะสม และ
ไม่ควรท า เพราะเท่ากับว่ารัฐเข้ามาแทรกแซงสื่อมากกว่า 
      เรื่องนี้จะเป็นประเด็นบานปลายหรือไม่ก็อยู่ที่รัฐกับสื่อต้องท าความเข้าใจกันใน
เรื่องการมีส่วนร่วม เราผ่านเหตุการณ์ที่รัฐไม่ให้ความส าคัญกับสื่อมาแล้ว มีการปิดกั้น
สื่อของรัฐบาลทหารเมื่อ 30-40 ปีมาแล้ว 
      ดังนั้น ควรให้สื่อได้ดูแลตรวจสอบกันเอง และเป็นเรื่องที่ต้องหยิบยกขึ้นมาดูว่า
การให้รัฐเข้ามาใช้อ านาจตรงนี้เหมาะสมหรือไม่ และการท างานของสื่ออยู่ตรงไหนก็
ต้องมาท าความเข้าใจกัน 
      กรณีกลุ่มผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุเสรีภาพสื่อไทยลดลงจากปีก่อน รายงานนี้เป็น
ตัวสะท้อนส าคัญที่บอกให้รู้ว่าหลักส าคัญในการเชื่อมโยงเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่อง
หลักสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่การร่างกฎหมาย 
      การใช้กฎหมายควบคุมหลักสิทธิมนุษยชนต้องมีข้อตกลงที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความจริง เคารพความเป็นมนุษยชน รัฐก็ต้องเข้าใจตรงนี้ สื่อก็ต้องยึดซื่อตรงกับ
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วิชาชีพ ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงคิดว่ารัฐต้องพูดคุยกับสื่อให้ตรงกันในหลักสิทธิ 
และรัฐไม่ควรใช้อ านาจเข้ามาควบคุม  
       เราก็มีกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะมาดูแลสื่ออยู่แล้ว ไม่
จ าเป็นต้องออกใหม่เพราะไทยมีกฎหมายมากแล้ว 

                         นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์เเห่งชาติ39  
มีค าถามเกี่ยวกับการรณรงค์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... ที่ก าลังมีการ
ผลักดันผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในขณะนี้ มากมายหลาย
ประเด็น จึงอยากใช้พ้ืนที่นี้ ท าความเข้าใจกับเพ่ือนพ้องน้องพ่ี ทั้งในและนอกวงการ
สื่อมวลชน ดังต่อไปนี้... 

                         1) กฎหมายนี้ มีเนื้อหาควบคุมสื่ออย่างไร ท าไมต้องออกมาคัดค้าน ? 
ตอบ: กฎหมายนี้ ให้มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยให้มีตัวแทนจาก
ภาครัฐหรือหน่วยราชการเข้าไปเป็นกรรมการด้วย ขณะที่ตัวแทนที่มาจากภาค
สื่อมวลชนเดิมก็สุ่มเสี่ยงต่อการครอบง าโดยผู้มีอ านาจทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย 
พูดง่ายๆ คือ สภานี้ สามารถถูกการเมืองแทรกแซงได้โดยง่าย 
       นอกจากว่าสภานี้ จะถูกแทรกแซงได้โดยง่ายแล้ว ยังจะมีอ านาจในการลงโทษ
(ปรับ 5 หมื่น-1.5 แสนบาท) สื่อมวลชนที่ (ถูกกล่าวหาว่า) ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่ง
ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก เขาใช้วิธีให้สื่อก ากับดูแลกันเอง
ในด้านจริยธรรมและการลงโทษจะใช้วิธีการลงโทษทางสังคมแทนที่จะใช้การลงโทษ
ทางกฎหมาย 
       ยิ่งกว่านั้น สภานี้ ยังมีอ านาจในการออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนกับคนท าสื่อทั้งหลาย ซึ่งในทางสากลแล้ว การออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ จะใช้กับวิชาชีพที่ต้องผ่านการศึกษาอบรมมาโดยเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล 
วิศวกร ทนายความ เป็นต้น 
       ในขณะที่วิชาชีพสื่อมวลชน เป็นวิชาชีพที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามา
ประกอบวิชาชีพนี้ได้ เนื่องจากต้องการคนที่มีความคิดและทักษะความรู้ที่หลากหลาย 
แต่ก็ต้องท างานภายใต้กรอบจริยธรรมวิชาชีพที่สภาวิชาชีพที่เป็นอิสระ (ไม่ได้ตั้งขึ้น

                                                 

 39 ส านักข่าวอิศรา, “ถาม-ตอบ เรื่องกฎหมายควบคุมสื่อ,” https://www.isranews.org/ 
isranews-article/55803-media.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560).  
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ตามกฎหมาย) เป็นผู้ก าหนด การก าหนดให้คนท าสื่อต้องขอใบอนุญาต จึงเป็นแนวคิด
ที่ผิดหลักการเสรีภาพสื่อโดยสิ้นเชิง 
     2) ที่ผ่านมา สื่อมวลชน ควบคุมกันเองไม่ได้จริงหรือ? 
ตอบ: การควบคุมกันเองของสื่อมวลชน คือ การควบคุมกันเองทางจริยธรรม เนื่องจาก
มีกฎหมายที่ควบคุมการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนมากมายอยู่แล้ว เช่น กฎหมายหมิ่น
ประมาท กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น 
ดังนั้น การควบคุมกันเองทางจริยธรรมที่เน้นการลงโทษทางสังคม จึงต้องอาศัย
องค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วนคือ องค์กรสื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนและ
ประชาชนผู้บริโภคสื่อ หากทั้ง 3 ส่วนมีความตื่นตัว (เช่น ในประเทศประชาธิปไตย
ทั้งหลาย) การก ากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนก็จะมีประสิทธิภาพ 
       ส าหรับประเทศไทยนั้น องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ก าลังมีการปรับตัวไปสู่
แนวทางท่ีพัฒนามากข้ึน การแก้ปัญหาด้วยความเชื่อว่า สื่อมวลชนควบคุมกันเองไม่ได้
แล้วใช้วิธีออกกฎหมายลักษณะนี้ออกมา จึงเป็นวิธีการที่ล้าหลัง ไม่ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นอย่างยิ่ง 
       3) แล้ววิชาชีพสื่อมวลชนจะมีหลักประกันอะไร ที่จะก ากับดูแลกันเองด้าน
จริยธรรม? 
ตอบ: ปัจจุบันองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งมีหน้าที่
โดยตรงในการก ากับดูแลด้านจริยธรรมของสมาชิก ได้ท างานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
กับนักวิชาการสื่อสารมวลชน (ผู้ตระหนักถึงความส าคัญของเสรีภาพสื่อ) และองค์กรที่
ท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการเพ่ิมกลไกการก ากับดูแลกันเองให้มีความ
เข้มข้นมากขึ้นมาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีมาแล้ว แต่อาจไม่ทันใจกับบางท่านที่
อยากจะเห็นการก ากับดูแลโดยกฎหมาย แต่ลืมค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา 
โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน...         

       4.1.3.5 ความเห็นค้านการให้มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ  
มีเหตุผล 2 ประการ ประกอบด้วย   
                        1) แสดงว่ารัฐแทรกแซงสื่ออย่างชัดเจน 
                        2) ท าให้สื่อมวลชนไม่สามารถตรวจสอบรัฐได้       

     ตัวอย่างความเห็นค้านการให้มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
แห่งชาติ มีดังนี้  
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                         นางนันทนา นันทวโรภาส นักวิชาการ  คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง 
มหาวิทยาลัยเกริก40  

ไม่เห็นด้วยกับการผลักดันร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน หากดูจากชื่อร่างพ.ร.บ.ดูเหมือนเป็นการคุ้มครองสื่อ แต่
หากดูลงไปในรายละเอียดเนื้อหา น่าจะเป็นการคุกคามสื่อมากกว่า 
      เพราะตัวคณะกรรมาธิการวิชาชีพ กลายเป็นตัวแทนของรัฐบาล ที่มีระดับ
ปลัดกระทรวงถึง 4 กระทรวงเข้ามา เท่ากับไม่ได้เปิดให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการ
เสนอข้อมูลข่าวสารได้ตามเสรีภาพของสื่อที่พึงจะมี จึงขอย้ าว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่
น่าจะเป็นการคุ้มครองสื่อ 
      อีกทั้งการที่สื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพ เท่ากับว่าประชาชนไม่มีเสรีภาพเช่นกัน 
เพราะประชาชนทั่วไปจะขาดสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากถูกควบคุมโดย
ตัวแทนของรัฐที่เข้ามา 
      และหากพูดถึงองค์ประกอบที่เข้ามาในสภาวิชาชีพ แม้ทาง สปท.จะระบุว่ามี
สัดส่วนของสื่อมวลชนถึง 5 คน ซึ่งเหมาะสมแล้วนั้น ส่วนตัวมองว่าสัดส่วนตรงนี้ 
ตัวแทนของภาครัฐไม่ควรเข้ามาตั้งแต่ต้น ไม่ว่ากี่คนก็ตาม 
      เมื่อเข้ามาแล้วก็เหมือนเป็นการแทรกแซงสื่อ จึงไม่จ าเป็นต้องมีตัวแทนของ
รัฐบาลเข้ามา เพราะชื่อก็บอกว่าเป็นตัวแทนของวิชาชีพสื่อ สื่อต้องควบคุมกันเอง การ
มีปลัดเข้ามาถึง 4 คนถือว่าเยอะมาก ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย และ
ในความเป็นจริงไม่ควรมี 
      แน่นอนว่าเมื่อมีตัวแทนรัฐบาล ย่อมมีผลต่อการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
เพราะคนระดับปลัดกระทรวง เมื่อเข้ามาอยู่ตรงนี้สามารถให้คุณให้โทษกับสื่อมวลชน
ได้ ให้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ ท าให้สื่อมวลชนไม่สามารถตรวจสอบ
กลไกการท างานของรัฐบาลได้ 
      ส่วนการที่ สปท.ยืนยันหนักแน่นว่ากฎหมายฉบับนี้จะปราศจากการแทรกแซง
โดยรัฐบาลนั้น เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะต าแหน่งปลัดกระทรวงคือต าแหน่งสูงสุดของ
ข้าราชการที่จะเข้ามานั่งเป็นกรรมการอยู่ในสภาวิชาชีพ ซึ่งเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า
มีตัวแทนรัฐเข้ามาควบคุม จึงไม่สามารถบอกเป็นอย่างอ่ืนได้เลยว่ารัฐจะไม่เข้ามา
แทรกแซง... 

                                                 

 40 หนังสือพิมพ์ข่าวสด, “คอลัมน์ รายงานพิเศษ,” https://www.khaosod.co.th/hot-
topics/news_205735 (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560). 

Ref. code: 25605903011343DJG



90 

                  ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ นักวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย41  

..... สื่อเปรียบเสมือนฐานันดรที่สี่ ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจในระบอบ
ประชาธิปไตยของอีกสามฐานันดรคือ ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ดังนั้นต้อง
เป็นอิสระ ไม่ถูกครอบง า การที่มีกฎ หมายคุ้มครองสื่อฉบับนี้ขึ้นมา เป็นการเอา
โครงสร้างรัฐมาควบคุม เพราะมีทั้งตัวแทนจากเจ้าหน้าที่รัฐ และมีงบประมาณของรัฐ
เข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้สื่อด าเนินการไปได้อย่างไม่อิสระ ฐานันดรที่สี่ก็จะตรวจสอบอีก
สามฐานันดรไม่ได้.....  

                   นายเทพชัย หย่อง สื่อมวลชน นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย42    
..... คนที่เป็นปลัดกระทรวง เป็นต าแหน่งที่ส่วนใหญ่นักการเมืองเป็นคนแต่งตั้ง เมื่อ
นักการเมืองแต่งตั้งมา โอกาสที่จะไม่ท าตามค าสั่งทางการเมืองมีน้อยมาก และ
ปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดทางราชการ ต้องเป็นคนที่ถูกสื่อตรวจสอบด้วย 
เพราะถือเป็นกลไกส่วนหนึ่งของรัฐ แต่ถ้าปลัดกระทรวงมาอยู่ในกลไกที่มาก ากับสื่อ 
หรือควบคุมสื่อ ค าถามใหญ่ก็คือแล้วคนเหล่านี้จะถูกตรวจสอบได้อย่างไร ในเมื่อคุณ
มาก ากับตรวจสอบสื่อเสียเอง ผมว่านี่คืออันตรายที่ชัดเจนมาก.....  

                 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์43  
..... การเปิดให้มีตัวแทนภาครัฐ เข้ามาท าหน้าที่ก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อ โดยจะ
ควบคุมไปถึงการน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารว่าถูกต้องครบถ้วนรอบด้านหรือไม่
นั้น เท่ากับเป็นการปิดกั้นการท างานของสื่อ เพราะการที่สื่อเสนอข่าวตรวจสอบทุจริต
ของผู้มีอ านาจรัฐอาจเข้าข่ายเป็นการเสนอข่าวที่กระทบต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจขัด
มาตรฐานจริยธรรม ดังนั้นจะท าให้สื่อตรวจสอบการทุจริตของผู้มีอ านารัฐได้ยาก 
ส าหรับการจะให้ตัวแทนภาครัฐเป็นกรรมการสภาการวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติกี่คน

                                                 

 41 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, “ปฏิรูปสื่อ'ต้องสร้างความรู้แจ้งไม่ใช่ความกลัว,” 
http://www.komchadluek.net/news/scoop/275340 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560).  

 42 The Momentum, “IN FOCUS,” http://themomentum.co/momentum-
interview-thepchai-yong (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560).  

43 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, “ปชป. จี้ คว่ ากม.คุมสื่อ ชี้ไร้หลักประกันไม่แทรกแซง แนะจับเข่า
คุย ห่วงทัศนคติติดลบ,” https://amp.mgronline.com/politics/9600000043557.html (สืบค้น
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560).   
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หรือกี่ปีนั้นไม่ใช่สาระส าคัญ แต่เป็นหลักการว่าไม่ควรมีตัวแทนภาครัฐอยู่ในสภา
วิชาชีพสื่อฯ.....  

                   4.1.3.6 ความเห็นค้านการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้น
ทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (ค้านการตีทะเบียนสื่อ) มีเหตุผล 4 ประการ ประกอบด้วย  
                       (1) ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
                        (2) ขัดต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  
                       (3) เป็นเครื่องมือของรัฐในการก ากับควบคุมสื่อมวลชนอย่างเบ็ดเสร็จ 
                       (4) เป็นวิธีของเผด็จการที่ต้องการควบคุมความคิดเห็นและการแสดงออกของ
ประชาชน  
  
                ตัวอย่างความเห็นค้านการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้น
ทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (ค้านการตีทะเบียนสื่อ) มีดังนี้   
           ค าแถลง เหตุผลและความเห็นประกอบการลาออกจากคณะอนุกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสิ่งพิมพ์ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ44  

     ..... ไม่เห็นด้วยกับการให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นผู้รับขึ้นทะเบียน ออก
และเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเพราะขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ก าหนดให้
ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พูด เขียน พิมพ์โฆษณา หรือสื่อ
ความหมาย..... รวมทั้งขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ต้อง
มีเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น (ซึ่งหมายถึง การพูด การ
เขียน การพิมพ์) และการโฆษณา ดังนั้นการก าหนดให้การแสดงบทบาทและการท า
หน้าที่โดยเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ต้องขึ้นทะเบียนย่อมเป็นการท าลายหลักการของเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
     อีกทั้งเหตุผลที่อ้างว่าต้องการป้องกันการลาออกเพ่ือหลีกเลี่ยงการลงโทษใน
ความผิดด้านจริยธรรม นั้น เป็นการใช้อ านาจรัฐเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะ

                                                 
44 ส านักข่าวอิศรา, “เหตุผล 4 ตัวแทนสื่อ ลาออกอนุฯ กมธ.ปฎิรูปสื่อ สปท.ค้าน ก.ม.คุมสื่อ,” 

https://www.isranews.org/isranews-scoop/53749-reportooppmmmnb.html (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560).    
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เกิดขึ้นต่อสาธารณะเกินความจ าเป็น เพราะสามารถใช้กลไกที่มีอยู่ในประการอ่ืนของ
บทบัญญัตินี้ทดแทนได้ เช่น เมื่อมีการลาออกจากการเป็นสมาชิกในระดับใดระดับหนึ่ง 
สภาวิชาชีพมีอ านาจในการก ากับดูแลตรง..... 

             นายบรรยง สุวรรณผ่อง สื่อมวลชน กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าวหนังสือ 
พิมพ์แห่งประเทศไทย45  

... มีค าถามว่า สื่อมวลชนเป็นวิชาชีพหรือไม่ และควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือไม่ 
     ตอบว่าสื่อมวลชนเป็นวิชาชีพ เพราะเป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด
ของคนโดยส่วนรวม ถ้าข้อมูลข่าวสารบิดเบือน ก็อาจน าไปสู่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 
หรืออาจน าไปสู่ความเกลียดชัง ขัดแย้ง ไปจนถึงความรุนแรง ดังที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วใน
อดีต 
      เมื่อเป็นวิชาชีพ คนท าสื่อก็ควรขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเหมือนวิชาชีพอ่ืน ๆ อัน
น่าจะเป็นค าตอบข้อต่อไปหรือไม่นั้น ตอบว่าไม่จ าเป็น แม้จะได้ชื่อว่าเป็นวิชาชีพ ซึ่ง
อธิบายได้ ดังนี้ 
      วิชาชีพอ่ืน ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการแพทย์ ไปจนถึงสถาปนิก วิศวกร บัญชี 
ทนายความ เป็นต้น ล้วนต้องมีความรู้เฉพาะทาง และต้องมีมาตรฐานในการประกอบ
อาชีพเมื่อเป็นอาชีพเฉพาะที่ไม่ให้ผู้อ่ืนท า อันเป็นการจ ากัดสิทธิที่ไม่เท่าเทียม จึงต้อง
ตรากฎหมายระบุเหตุผลในการสงวนไว้เป็นการเฉพาะ เช่น คนจบแพทยศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรม ศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ เป็นต้น กระนั้นยังต้องผ่าน
การทดสอบจากแต่ละสภาวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เกี่ยวกับการ
ตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การป้องกันโรค ฯลฯ ซึ่งผู้อ่ืนกระท ามิได้ หรือ
แม้แต่จบแพทย์มาแล้ว ถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตประ กอบโรค
ศิลปะ ก็ประกอบอาชีพแพทย์ไม่ได้เช่นกัน 
      แต่อาชีพสื่อมวลชนเป็นเสรีภาพพ้ืนฐานในการแสดงความคิดเห็น การพูด การ
เขียน ของบุคคลตามมาตรา 34 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
จบนิเทศศาสตร์ แต่เมื่อจะยึดอาชีพสื่อมวลชนกันจริง ๆ สิ่งที่ต้องมีเพ่ิมขึ้นก็คือ

                                                 
45 ส านักข่าวอิศรา, “บทความ:ท าไมสื่อจึงไม่ควรมีกฎหมายวิชาชีพ,” 

https://www.isranews.org/isranews-article/55900-media020560.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2560).                         
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จริยธรรมแห่งวิชาชีพ หรือต้องมีอาชีวะปฏิญาณ ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ชัดเจนใน
มาตรา 35  

      จึงไม่มีเหตุผลใด ๆ ให้สื่อมวลชนต้องขึ้นทะเบียนและต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแบบเดียวกันกับวิชาชีพเฉพาะสาขา อันเป็นจ ากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน 
       ส่วนการลงโทษสื่อมวลชนที่ละเมิดสิทธิผู้อื่นนั้น วันนี้เรามีกฎหมายหลายฉบับ 
เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองต่าง ๆ ทั้ง
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สื่อมวลชนต้องรับผิดไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป ขอให้รัฐ
หรือบุคคล เช่น ศิลปิน ที่เห็นว่าตนถูกละเมิด โปรดใช้กฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง 
(เสียที) เท่านั้น... 
      นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย46  
..... การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะคือ
ประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เป็นการก่อนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเหมือนกับวิชาชีพอ่ืนซึ่งต้อง
มีกฎหมายควบคุม เช่น แพทย์ ทนายความ วิศวกร เป็นต้น ผู้รับบริการของสื่อมวลชน
คือประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสิทธิเลือกใช้บริการสื่อใดหรือไม่ก็ได้ และมีวิจารณญาณ
พิจารณาได้ว่าข้อมูลในสื่อนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ ส่วนกรณีสื่อไปลงข้อความใดที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน ก็ย่อมมีความผิดเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ดังนั้น
สื่อมวลชนจึงถูกควบคุมโดยสังคมและกฎหมายอยู่แล้ว  
      การที่จะออกกฎหมายเพ่ือควบคุม ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนอกจากขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้ว ยังอาจจะเป็นเครื่องมือในการควบคุม แทรกแซงการ
ประกอบวิชาชีพดังกล่าวด้วย เพราะหากรัฐไม่พอใจต่อการน าเสนอข้อมูลข่าวสารอันมี 
ผลกระทบต่อรัฐบาลและฝ่ายการเมือง อาจใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
ใบอนุญาต เพ่ือกดดันการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้นั้นได้ ดังนั้นการพยายาม
ผลักดันกฎหมายนี้ จึงควรต้องพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และสภาพของ
ข้อเท็จจริงในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วย ปัจจุบันไทยถูกจัดอยู่ใน

                                                 
46 หนังสือพิมพ์ข่าวสด, “องค์กรโลก-จี้เลิก กม.คุมสื่อ ถ่วงประชาธิปไตยไทย,” 

http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNek13TURRMk1BPT
0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE55MHdOQzB6TUE9PQ== (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2560). 
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กลุ่มสื่อไม่เสรีอยู่แล้ว ความพยายามที่จะตรากฎหมายที่กล่าวมา ยิ่งจะท าให้
สถานการณ์สิทธิเสรีภาพของประ เทศตกต่ าลงไปอีก” .....   

              นายสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชน47  
ความพยายามที่จะ “ตีทะเบียน” คนท าสื่อโดยให้อ านาจนี้ แก่คนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า 
“สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ" ตามร่างกฎหมายที่ก าลังจะเสนอสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ 9 พ.ค.นี้ จะกลายเป็นเรื่องอัปยศที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ไทย 
     กลุ่มผู้น าเสนอพระราชบัญญัติฉบับนี้อ้างว่าเป็นร่างกฎหมายเพ่ือ “คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน” แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือ
การก ากับ ควบคุมและตีทะเบียนสื่อ เพื่อก าจัดเสรีภาพแห่งการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้ระบุว่าใครจะประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนต้องมีใบอนุญาต 
     ใครเป็นคนให้ใบอนุญาต? ร่างกฎหมายบอกว่าคือ “สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ” ซึ่งจะมีกรรมการ 15 คนประกอบด้วยผู้แทนสภาวิชาชีพ 7 คน ปลัดส านัก
นายกฯ ปลัด กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
คณะกรรมการอ่ืนอีก 4 คนซึ่งก าหนดคุณสมบัติคือต้องเป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการและภาคประชาชน 
     ใบอนุญาตนั้นจะได้มาอย่างไร? คนร่างอ้างว่าจะมีบทเฉพาะกาล ก าหนดให้
สื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่จะมีกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ได้รับใบอนุญาตโดย
อัตโนมัติ จากนั้น ภายใน 2 ปี ต้องเข้าสู่ระบบของสภาวิชาชีพฯ บุคคลที่จะท าอาชีพ
สื่อมวลชนหลังกฎหมายบังคับใช้ต้อง “ผ่านการอบรมปฐมนิเทศ” 
     ใครไม่เข้าระบบใบอนุญาตจะมีบทลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น
บาทกันทีเดียว! 
     ขอให้ทราบโดยทั่วกันว่าคนวงการท าสื่อต่อต้านเรื่องนี้อย่างสุดฤทธิ์ครับ และจะ
ประท้วงถึงที่สุด ไม่ใช่เพ่ือตนเอง แต่เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ว่านี่คือความพยายามที่จะ
ปิดปากประชาชน ให้ผู้มีอ านาจมาครอบง าการไหลเทอันเสรีของข่าวสาร เป็นการสวน

                                                 
47 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, “คอลัมน์ “กาแฟด า”:“ร่างกฎหมายสื่อใหม่ คือเผด็จการเต็ม

รูปแบบ,” http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641086 (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2560).   
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ทางกับการ “ปฏิรูป” ให้ประเทศไทยก้าวสู่ 4.0 ซึ่งเน้นนวัตกรรมและการเปิดกว้าง
ให้กับการแสดงความคิดเห็นและความคิดใหม่ ๆ อย่างเสรีอย่างแท้จริง 
     คนเสนอร่างพยายามจะอ้างว่าในคณะกรรมการสภาอาชีพฯ นี้ จะมีตัวแทนจาก
วงการสื่อมากกว่าจากรัฐบาลประเด็นไม่ได้อยู่ตรงสัดส่วนใครจากไหน 
     ประเด็นอยู่ที่ความคิดที่จะให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีอ านาจออกใบอนุญาตให้ใคร
ท าสื่อได้ ใครท าสื่อไม่ได้นั้นเป็นวิธีคิดแบบเผด็จการ ที่ต้องการจะควบคุมความคิดเห็น
ของประชาชน แม้จะให้คณะกรรมการของสภาอาชีพสื่อฯ ชุดนี้เป็นตัวแทนจากสื่อทั้ง 
100% ก็รับไม่ได้ เพราะผิดหลักการสากลที่ว่าอาชีพสื่อสารมวลชนเป็นอาชีพที่คนทุก
คนสามารถท าได้ ตราบเท่าที่ยึดถือหลักจริยธรรม และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
และกติกาของสังคม เพราะเสรีภาพของสื่อก็คือเสรีภาพของประชาชน ใครต้องการตี
ตรวนหรือตีทะเบียนคนท าสื่อก็คือการกักขังความคิดของประชาชน 
     คนกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครไม่ควรจะมีอ านาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้
ใครประกอบอาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งไม่จ ากัดว่าจะต้องเรียนอะไรมาหรือมีพ้ืนภูมิ
ทางด้านไหน ตราบที่สามารถท าหน้าที่เป็น “สื่อที่รับผิดชอบ” และท าหน้าที่เป็นปาก
เสียงของประชาชนได้ 
     ร่างกฎหมายฉบับนี้อันตรายอย่างยิ่งเพราะก าลังมอบอ านาจให้ก าหนดว่าใครบ้าง
ที่ท าหน้าที่สื่อได้ เพราะใครมีอ านาจให้ใบอนุญาตก็มีอ านาจถอนใบอนุญาต 
      สื่อที่ต้องท างานภายใต้อ านาจเช่นนี้ ก็ไม่สามารถตรวจสอบการท างานของรัฐ
อย่างตรงไปตรงมาได้ ไม่อาจจะตั้งค าถามที่ผู้มีอ านาจไม่ชอบ อีกทั้งนักการเมืองก็
สามารถที่จะแทรกแซงการท างานของสื่อผ่าน “สภาวิชาชีพสื่อฯ” นี้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมได้อย่างแน่นอน 
      ยิ่งในยุคสมัยที่ “ทุกคนเป็นนักข่าว” ได้เพราะเทคโนโลยี การเสนอร่างกฎหมาย
ฉบับนี้จึงเป็นการถอยหลังเข้าคลองอย่างให้อภัยไม่ได้ เพราะหากตีความตามที่เสนอ 
ใครที่เขียนแสดงความเห็นในสื่อ social media ก็จะเข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตเป็นสื่อ 
      อย่างนี้มิแปลว่าคนค่อนประเทศจะกลายเป็น “สื่อที่ต้องขอใบอนุญาต” เพียง
เพ่ือแสดงความเห็นในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศหรือ? 
       ค าถามส าคัญก็คือว่าคณะกรรมการของ “สภาวิชาชีพสื่อฯ” ที่ว่านี้จะก าหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตเป็นสื่อได้นั้นอย่างไร? ต้องจบวารสารศาสตร์
หรือนิเทศศาสตร์หรือ? จบ ป. 4 ได้ไหม? จบแพทย์หรือวิศวกรรมศาสตร์ได้หรือไม่? 
ต้องมีประสบการณ์อะไรมาก่อนหรือเปล่า?  
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      ไม่ว่าจะเขียนกติกาใหม่นี้อย่างไร ก็จะเป็นการสร้างเงื่อนไขที่สวนทางกับการ
ปฏิรูปประเทศ ให้ไปสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและการเปิดกว้าง เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
      ตลกร้ายมาก ๆ ก็คือที่ผู้เสนอกฎหมายนี้บอกว่าคนขอใบอนุญาตเป็นสื่อจะต้อง
ผ่านการ “อบรมและปฐมนิเทศ” ก่อน 
      ใครจะเป็นคนอบรมครับ? อบรมอะไรครับ? คนที่อบรมมีคุณสมบัติเป็นสื่อได้
ดีกว่าคนถูกอบรมหรือครับ? 
      เพราะคนสื่ออยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งและอาญามากมายหลายฉบับเต็มประตูแล้ว 
ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือใครอะไรทั้งสิ้น 
      ใครที่คิดจะควบคุมเสรีภาพแห่งการแสดงออกของสังคม ใครคนนั้นคืออุปสรรค
ขัดขวางความก้าวหน้าของประเทศชาติ     

       น.ส. สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการ48  
... มาเริ่มต้นที่ค าถามพ้ืนฐานกันก่อนดีกว่า 
      ตกลงคนท่ีประกอบอาชีพ “สื่อ” ควรต้องมีใบอนุญาต คล้ายกับแพทย์ นักบัญชี 
หรือวิศวกรหรือไม่? 
      นับตั้งแต่โลกมีหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ความคิดท่ีจะก ากับดูแลสื่อผ่านระบบ
ใบอนุญาตก็ถูกหยิบยกขึ้นมาหลายวาระหลายประเทศ หลายประเทศเคยใช้ระบบนี้
แต่ยกเลิกไปแล้ว บางประเทศ (จีนเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุด) ยังใช้ระบบนี้อยู่ 
      มองในแง่ดี ผู้เขียนคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เสนอไอเดียท านองนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอัน
ใด เสนอด้วยเจตนาดีที่อยากเห็นวงการสื่อพัฒนา สื่อยึดมั่นในจรรยาบรรณมากกว่าที่
แล้วมา (ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสื่อมีส่วนสร้างปัญหาจริงๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก
และสื่อออนไลน์) 
      แต่ใบอนุญาตไม่เพียงแต่ไม่น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลเท่านั้น แต่
ผู้เขียนเชื่อมั่นว่ามันจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอน 
      ผู้เขียนคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมามองเห็นร่วมกันว่า ใบอนุญาตไม่
เหมาะสมกับสื่ออย่างสิ้นเชิง เป็นความคิดที่ “พ้นสมัย” ไปนานมากแล้ว และถ้าดูท่ัว

                                                 
48 ไทยพับลิคก้า, “บทความ “เสรีภาพกับความรับผิดชอบสื่อในศตวรรษท่ี 21 (1): ท าไมไม่

ควรใช้)ใบอนุญาต?,”  https://thaipublica.org/2017/05/21-century-media-regulation-1/ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560).  
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โลกก็จะพบว่ามันพ้นไปแล้วจริงๆ ยกเว้นบางประเทศเท่านั้นที่ยังไม่มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย – และไม่สนใจจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย 
      แล้วท าไมสื่อถึงไม่ควรต้องมีใบอนุญาต แตกต่างจากวิชาชีพอย่าง แพทย์ วิศวกร 
ผู้สอบบัญชีตรงไหน? 
       ผู้ เขียนคิดว่ามี เหตุผลพ้ืนฐานหลัก  ๆ สองข้อด้วยกัน ข้อแรกเกี่ยวกับ 
“ธรรมชาติ” ของการท าหน้าที่สื่อ ซึ่งท าให้ใบอนุญาต “ใช้การไม่ได้” ในทางปฏิบัติ 
ข้อสองเก่ียวกับแนวโน้มสูงที่ใบอนุญาตจะน าไปสู่การปิดปากคุกคามสื่อ ลดทอนความ
หลากหลายของการแสดงความคิดเห็น ซึ่งขาดไม่ได้เลยในการพัฒนาสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย 
       มาดูเหตุผลข้อแรก ว่าด้วย “ธรรมชาติ” ของสื่อกันก่อน 
       ถ้าเราจะมีระบบใบอนุญาต (ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้นให้) เพ่ือ 
“รับรอง” ว่าบุคคลนั้น ๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเรียกขานว่า “สื่อ” ค าถามแรกก็
คือ เราจะนิยาม “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ” อย่างไร? 
      ถ้าบอกว่าต้องสังกัดค่ายสื่อ นักข่าวเก่งๆ หลายคนก็ไร้สังกัด แต่เป็นมือปืนรับจ้าง 
ท าข่าวที่ตัวเองสนใจแล้วหาพื้นที่ลง หรือรับงานเป็นเรื่องๆ ไป 
      ถ้าบอกว่าต้องมีปริญญาด้านวารสารศาสตร์ นักข่าวจ านวนมากวันนี้ก็ไม่มี 
บรรณาธิการข่าวอาวุโสหลายท่านบอกผู้เขียนว่าไม่จ าเป็นต้องมี (บางท่านส าทับด้วย
ว่าจริง ๆ แล้วอยากได้คนที่จบรัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์มากกว่าวารสารศาสตร์ด้วย
ซ้ าไป เพราะคณะวารสารศาสตร์หลายแห่งวันนี้ด้อยคุณภาพ นักข่าวจบมารู้แต่เทคนิค
การท าข่าว แต่มีความรู้รอบตัวน้อยมากและแทบไม่รู้เนื้อหาสาระอะไรเลย) 
      ถ้าบอกว่าต้องมีรายได้หลักจากการรายงานข่าว คนจ านวนไม่น้อยก็ไม่ได้
ประกอบอาชีพ “นักข่าว” แต่เขียน พูด หรือขุดคุ้ยประเด็นสาธารณะได้อย่างทรงพลัง 
และบางครั้งก็ส่งผลสะเทือนได้ยิ่งกว่าค่ายสื่อยักษ์ใหญ่ และเราก็มีตัวอย่างมากมาย
ของ “สื่อพลเมือง” หลายคนที่กล้าหาญออกมาแฉความไม่ชอบมาพากลหรือตีแผ่การ
ท างานของรัฐอย่างเข้มข้น 
      นิยามไปนิยามมา สุดท้ายผู้เขียนคิดว่านิยามไม่ได้หรอก เพราะถึงที่สุดแล้ว “งาน
ข่าว” (โดยเฉพาะสมัยนี้ที่ใคร ๆ ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวทีขยายเสียงได้) คือ “สิ่งที่เรา
ท า” มากกว่า “สิ่งที่เราเป็น” 
     ใครก็ตามที่รายงานประเด็นสาธารณะต่อสาธารณะ เขาผู้นั้นก็ก าลัง “ท าหน้าที่
สื่อ” ณ จุดนั้น แม้อาจไม่ได้เป็นนักข่าวอาชีพก็ตาม (จะเป็นสื่อที่ดีหรือไม่ดี ท าตาม
จรรยาบรรณสื่อแค่ไหนเพียงใด นั่นอีกเรื่อง) 
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      การนิยามสื่อเพ่ือออกใบอนุญาต ถ้าอยากจะนิยามให้ครอบคลุม จึงแทบเป็นไป
ไม่ได้ในทางปฏิบัติ เพราะวันนี้ “เสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพประชาชน” ไม่ใช่เพียงเพราะ
(เราคาดหวังให้)สื่ออาชีพเป็นปากเสียงแทนประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะ
ประชาชนทุกคนวันนี้สามารถเป็นสื่อได้ ไม่ทุกวันก็บางวัน บางชั่วโมง  
      (ในแง่นี้ เราจึงไม่ควรเปรียบเทียบสื่อกับวิชาชีพที่จ าเป็นจะต้องมีมาตรฐานและ
ทักษะทางเทคนิคสูงอย่างเช่นแพทย์หรือวิศวกร อยู่ดี ๆ ผู้เขียนอยากลองท าหน้าที่
แพทย์ผ่าตัดสักสองชั่วโมง หรือเป็นวิศวกรออกแบบทางด่วนสักสามชั่วโมง คงไม่มีใคร
ยอม) 
      คงไม่มีใครบ้าจี้คิดว่าประชาชนทุกคนควรมีใบอนุญาตสื่อติดตัว! 
      เหตุผลพื้นฐานข้อสองที่ผู้เขียนคิดว่า แนวคิดเรื่องใบอนุญาต “พ้นสมัย” ไปแล้ว 
คือ ความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่างสื่อกับผู้มีอ านาจ 
      สื่อท าหน้าที่อะไร? ใคร ๆ ก็คงตอบได้ไม่ยากว่า เราคาดหวังให้สื่อน าเสนอ
ประเด็นสาธารณะที่ส าคัญ และติดตามตรวจสอบผู้มีอ านาจและอิทธิพล ทั้งรัฐและ
เอกชน 
      ยิ่งสื่อจิกกัดเกาะติดไม่ปล่อย ยิ่งขุดคุ้ยความไม่ชอบมาพากลต่าง ๆ ของผู้มีอ านาจ
และน ามาตีแผ่ สื่อยิ่งท าประโยชน์และเรายิ่งชื่นชม แต่แน่นอนว่ายิ่งท าแบบนี้ ผู้มี
อ านาจยิ่งไม่ชอบ 
     ในเมื่อสื่อเป็น “ไม้เบื่อไม้เมา” โดยธรรมชาติของผู้มีอ านาจ ผู้มีอ านาจยิ่งมี
แรงจูงใจที่จะควบคุมสื่อไม่ว่ายุคไหน และเรา (ประชาชน) ก็จะยิ่งอยากคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของสื่อ ไม่ให้รัฐมาละเมิดได้ 
     แนวคิดเรื่องการออกใบอนุญาต ซึ่งจะมอบอ านาจให้คนกลุ่มหนึ่ง (แม้แต่สื่อ
ด้วยกันเองก็ตาม) มีสิทธิมาก าหนดชุดคุณสมบัติของคนที่ตนจะ “รับรอง” ว่าเป็นสื่อ 
จึงไปด้วยกันไม่ได้เลยกับแนวคิดเรื่องเสรีภาพสื่อ และจะสร้างแนวโน้มที่ผู้ออก
ใบอนุญาตจะก าหนดคุณสมบัติในทางท่ีเข้าข้างสื่อบางค่าย ปิดปากสื่อค่ายอ่ืนที่อยู่คน
ละข้ัว ผลลัพธ์คือการลดทอนความหลากหลายของสื่อ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
      ส าหรับคนที่เชื่อว่า การออกใบอนุญาตจะช่วยกระตุ้นให้สื่อมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น ผู้เขียนขอตอบสั้น ๆ ว่า เราไม่มีวันท าให้สื่อ(หรือใครก็ตาม)มีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นด้วยการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเขา...        
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      นายทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย49  
..... คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติชุดนี้จะมีอ านาจค่อนข้างมาก 
นอกจากการลงโทษสื่อด้วยการปรับเป็นเงินแล้ว ยังมีอ านาจในการออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อ ก็หมายความว่าใครก็ตามที่เข้ามาในวิชาชีพสื่อ จะเป็น
ช่างภาพ นักข่าว หรือบรรณาธิการ จะต้องมีใบอนุญาตที่คณะกรรมการฯ ชุดนี้ออกให้ 
แล้วสามารถถูกเพิกถอนได้ นี่เป็นระบบที่เรามองว่าเป็นการสร้างกลไกที่เข้ามาควบคุม
สื่ออย่างเบ็ดเสร็จเลย หมายความว่าคณะกรรมการฯ ชุดนี้จะเป็นองค์กรที่สื่อต้องกลัว 
เพราะอนาคตคุณอยู่ในมือเขา 
     ประวัติศาสตร์ทางการเมืองบอกเรามาตลอดว่านักการเมืองพยายามแทรกแซงสื่อ
มาตลอดเวลา แล้วเมื่อมีเครื่องมือนี้มา ผมก็เห็นว่ายิ่งเข้าทางนักการเมือง นี่คือเหตุผล
ส าคัญว่าท าไมเราต้องคัดค้านเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 
   ถาม-สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นถ้าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้คืออะไร  
ผมว่าสื่อก็คงจะอยู่ในฐานะที่ล าบากมาก เพราะการท าหน้าที่ หรือการรายงานข่าวจะ
เกิดข้ึนด้วยความรู้สึกว่ามีกลไกบางอย่างที่เฝ้ามองเราอยู่ และมีอ านาจที่พร้อมจะเล่น
งานเราได้ตลอดเวลาถ้าเขาไม่พอใจ 
     คุณอย่าลืมว่าถ้าย้อนกลับไป 10 ปีก่อนหน้านี้ สมัยที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งกุม
เสียงข้างมากในสภา และเป็นผู้น าประเทศที่มีเสียงเด็ดขาดมาก ถ้าจ ากันได้ก็คือ
สื่อมวลชนที่ไม่เป็นพวกเดียวกันก็ถูกกลไกของรัฐคือ ปปง. มาตรวจสอบบัญชีธนาคาร 
ขนาดยังไม่มีกฎหมายเปิดทางให้แทรกแซงสื่อ ก็ยังมีการใช้กลไกรัฐที่มีอยู่ เลย 
เพราะฉะนั้นเดาได้ไม่ยากว่านักการเมืองจะใช้สภาวิชาชีพที่ว่านี้เป็นเครื่องมือทาง
การเมืองอย่างไรในการที่จะมาจัดการกับสื่อ..... 
     นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์เเห่งชาติ50  
..... ยิ่งกว่านั้น สภานี้ ยังมีอ านาจในการออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนกับคนท าสื่อทั้งหลาย ซึ่งในทางสากลแล้ว การออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ จะใช้กับวิชาชีพที่ต้องผ่านการศึกษาอบรมมาโดยเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล 
วิศวกร ทนายความ เป็นต้น 

                                                 
49 The Momentum, “IN FOCUS” http://themomentum.co/momentum-

interview-thepchai-yong (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560). 
50 ส านักข่าวอิศรา, “ถาม-ตอบ เรื่องกฎหมายควบคุมสื่อ,” https://www.isranews.org/ 

isranews-article/55803-media.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560). 

Ref. code: 25605903011343DJG



100 

     ในขณะที่วิชาชีพสื่อมวลชน เป็นวิชาชีพที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามา
ประกอบวิชาชีพนี้ได้ เนื่องจากต้องการคนที่มีความคิดและทักษะความรู้ที่หลากหลาย 
แต่ก็ต้องท างานภายใต้กรอบจริยธรรมวิชาชีพที่สภาวิชาชีพที่เป็นอิสระ (ไม่ได้ตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย) เป็นผู้ก าหนด การก าหนดให้คนท าสื่อต้องขอใบอนุญาต จึงเป็นแนวคิด
ที่ผิดหลักการเสรีภาพสื่อโดยสิ้นเชิง..... 
     นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย51 
... โพสต์เฟซบุ๊กว่า “คุ้มครองหรือควบคุม” ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติที่มีปลัดกระทรวง 4 คน นั่งเป็นกรรมการถาวรโดยต าแหน่ง มีอ านาจ ขึ้น
ทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คือ ความพยายาม
ของเผด็จการที่จะเข้าไปแทรกแซงและควบคุมการท างานของสื่อเพ่ือจ ากัดการรับรู้
ของประชาชน ตามปกติประชาชนยังสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือและมีกฎหมาย
คุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการท างานของสื่ออยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุผลและความ
จ าเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อจะต้องมีใบอนุญาต ที่ผ่านมารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ก็ไม่เคยมีปัญหาที่ต้องไปควบคุมการท างานของสื่อ ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
การออกกฎหมายคือเผด็จการต้องการควบคุมสื่อเพ่ือจ ากัดการรับรู้ของประชาชน ทั้ง
ที่หน้าที่ของรัฐคือการอ านวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
ไม่ใช่สร้างเครื่องมือปิดกั้น ในฐานะผู้ออกกฎหมายที่ขาดความชอบธรรมในการเข้าสู่
อ านาจ แต่จะไปออกกฎหมายก ากับจริยธรรมของผู้อ่ืน ค าถามคือใครกันแน่ที่ควรถูก
ควบคุมจริยธรรม... 

 
4.2 อภิปรายผลการศึกษา    
 
 4.2.1 อภิปรายผลการศึกษาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
             ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้เป็นการก ากับควบคุมทางการปกครอง (Government Control)  โดยใช้
กฎหมายเป็นกลไกก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน ซึ่งการใช้กฎหมายเป็นกลไกก ากับควบคุม

                                                 
51 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, “ยกเลิกใบอนุญาต คณิตถอย หั่นทิ้งบทลงโทษ,” 

https://www.thairath.co.th/content/927686  (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560). 
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จริยธรรมสื่อมวลชนนั้น มีทั้งให้สื่อมวลชนก ากับควบคุมกันเอง และให้มีฝ่ายอ่ืนและหรือมีภาครัฐร่วม
ก ากับควบคุมด้วย  ส าหรับร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ มีภาครัฐร่วมก ากับควบคุมด้วย   
              ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ มีหลักการแตกต่างจากหลักเสรีภาพสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบ อันเป็น
หลักการท างานของสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย  โดยสื่อมวลชนมีเสรีภาพเต็มที่ ปราศจากการ
แทรกแซงจากรัฐหรือกลุ่มทุน แต่สื่อต้องควบคุมตนเอง (self-regulation) ด้วยหลักจริยธรรมของ
วิชาชีพ และยึดหลักว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของจิตใจ แตกต่างจากการกระท าผิดกฎหมาย การก ากับ
ดูแล จริยธรรมสื่อมวลชนตามหลักเสรีภาพสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบ จึงเน้นหลักการก ากับดูแล
ตนเอง (self-regulation) ด้วยความสมัครใจ โดยตระหนักว่าสิ่งมีค่าที่สุดของสื่อมวลชนคือความ
เชื่อถือจากสังคม หากปราศจากความเชื่อถือจากสังคมสื่อก็ไม่มีความส าคัญแต่อย่างใด ดังนั้น
สื่อมวลชนต้องปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับความเชื่อถือจากสังคม 
(หมดความส าคัญและธุรกิจย่อมล้มเหลว)  
          แม้ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ ให้ความส าคัญกับภาคประชาชน ทั้งการให้เข้ามีส่วนร่วมมีอ านาจหน้าที่
ก ากับควบคุมสื่อมวลชน และการก ากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนรวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อ  แต่เป็นการ
ให้ความส าคัญในลักษณะการผนวกภาคประชาชนเข้ามาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างหลักที่ ใช้
กฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนด้วยมาตรการทางปกครอง (Government Control) ซึ่ง
แตกต่างจากการก ากับดูแลสื่อมวลชนโดยภาคประชาชน (Public Control) และการรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) ที่ใช้มาตรการทางสังคมเป็นกลไกก ากับควบคุมสื่อมวลชนโดยไม่อยู่ในองคาพยพ
ของมาตรการทางทางปกครอง (Government Control)          
            นอกจากนั้น ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ มีเนื้อหาหลายประการสวนทางกับหลักประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการก ากับควบคุมถึงระดับตัวบุคคล โดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องได้ขอ
อนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (รวมทั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
มีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน) ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติก าหนด  หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นจ าคุก ทั้งตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาต 
และองค์กรที่รับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าท างาน ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีโทษ
สูงสุดของร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ และเป็นบทบัญญัติเดียวที่มีโทษจ าคุก  
               หลักการและเนื้อหาของ ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ แสดงเจตนารมณ์ “มุ่งใช้อ านาจรัฐก ากับควบคุม
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สื่อมวลชนด้วยแนวทางอ านาจนิยมโดยใช้กฎหมายเป็นกลไกตัดสินปัญหาทางจริยธรรม” อย่างชัดเจน          
 4.2.2 อภิปรายผลการศึกษาผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนของร่างพระราช 
บัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
           กล่าวได้ว่า ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนของร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 3 ประการส าคัญ 
(จะเกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยข้ออ้างทางจริยธรรม/สื่อมวลชน
จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ/สื่อมวลชนสูญเสียสิทธิเสรีภาพโดยทันที) นั้น เป็นผลที่เกิดจาก
เป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาของ ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ ที่มีเนื้อหาแสดงเจตนารมณ์ “มุ่งใช้อ านาจรัฐก ากับ
ควบคุมสื่อมวลชนด้วยแนวทางอ านาจนิยมโดยใช้กฎหมายเป็นกลไกตัดสินปัญหาทางจริยธรรม”   
               สิ่งที่เกิดนับจากนี้ก็คือ ประเทศนี้จะเต็มไปด้วยสื่อมวลชนฝ่ายสนับสนุนอ านาจรัฐ
และเต็มไปด้วยข่าวสารฉาบฉวยเฮฮาประชารื่นเริง สังคมเสียโอกาสตรวจสอบอ านาจรัฐและขาด
ข่าวสารบ ารุงปัญญา จนกว่าจะถึงเวลาที่คนในสังคมส่วนใหญ่อึดอัดจนทนไม่ได้   
              อย่างไรก็ตาม ในยุคโซเชียลมีเดียครองโลกทุกวันนี้ การจะบังคับใช้กฎหมาย
จ ากัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารคงไม่ราบรื่นอย่างแน่นอน      
             4.2.3 อภิปรายผลการศึกษาความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่
มีต่อร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. ....    
                      ผลการศึกษาพบว่าความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่มี
ต่อร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. ....  สามารถสรุปตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการก ากับควบคุมสื่อมวลชนได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้                          
                     4.2.3.1 กลุ่มที่มีแนวคิดสนับสนุนการก ากับควบคุมสื่อมวลชนด้วยมาตรการทาง
ปกครอง  
                     แนวคิดนี้เมื่อเห็นว่าสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรม (ใช้เสรีภาพโดยไม่รับผิดชอบ) และ
การก ากับควบคุมกันเองโดยสมัครใจล้มเหลว จึงต้องให้มีกฎหมายมาก ากับควบคุม แนวคิดฝ่ายนี้
มองข้ามการก ากับควบคุมสื่อมวลชนโดยภาคประชาชนด้วยมาตรการทางสังคมและส่งเสริมการรู้เท่า
ทันสื่อ ซึ่งควรด าเนินการเคียงคู่กับ การก ากับควบคุมกันเองโดยสมัครใจของสื่อมวลชน     
                    แนวคิดสนับสนุนการก ากับควบคุมสื่อมวลชนด้วยมาตรการทางปกครอง มีทั้งกลุ่มที่
สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และมีทั้งกลุ่มที่คัดค้าน (เพราะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้บางส่วน)                                 
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                กลุ่มที่คัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  ( เพราะไม่ เห็นด้วยกับเนื้อหาร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้บางส่วน) แต่สนับสนุนให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ไม่ให้
ก ากับควบคุมกันเองโดยสมัครใจ) ตัวอย่างจากการศึกษานี้ ประกอบด้วย  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี/นายวรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ/
นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผู้อ านวยการส านักข่าวทีนิวส์/นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ/แถลงการณ์คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน/
สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค/มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
   ส าหรับกลุ่มที่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งสามประเด็นหลัก แสดงชัดเจน
ว่าต้องการให้รัฐก ากับควบคุมสื่อมวลชนอย่างเข้มข้นถึงตัวบุคคลและสื่อมวลชนต้องตอบสนองความ
ต้องการของรัฐเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ (สิงคโปร์โมเดล/โน้มเอียงไปทางอ านาจนิยม) ตัว อย่าง
จากการศึกษานี้ ประกอบด้วย พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร  ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน  เป็นต้น             
                 4.2.3.2 กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือตัดสินปัญหาทางจริยธรรม 
กลุ่มนี้สนับสนุนให้สื่อมวลชนก ากับควบคุมกันเองโดยสมัครใจ ตามหลักเสรีภาพสื่อมวลชนบนความ
รับผิดชอบ และก ากับควบคุมโดยภาคประชาชน ด้วยมาตรการทางสังคม และส่งเสริมให้ประชาชน
รู้เท่าทันสื่อ                       
             ย่อมแน่นอนว่ากลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งสามประเด็น
หลัก ตัวอย่างจากการศึกษานี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ นักวิชาการคณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย/นายธีระพล อันมัย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี/นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์เเห่งชาติ/นายโคทม อารียา 
ผู้อ านวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล/นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์/นายนพดล ปัทมะ  แกนน าพรรคเพื่อไทย เป็นต้น 
                จากการศึกษาสรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ คือการใช้อ านาจรัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพ
สื่อมวลชนผ่านการปฏิรูป   
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
        5.1.1 สรุปผลการศึกษาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....    
                  ผลการศึกษาพบว่าร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มีเจตนารมณ์ “มุ่งใช้อ านาจรัฐก ากับควบคุมสื่อ 
มวลชนด้วยแนวทางอ านาจนิยมโดยใช้กฎหมายเป็นกลไกตัดสินปัญหาทางจริยธรรม”  
                  โดยมีโครงสร้างเนื้อหาเป็นหลักส าคัญ 4 ประการ ที่สะท้อนเจตนารมณ์ “มุ่งใช้
อ านาจรัฐก ากับควบคุมสื่อมวลชนด้วยแนวทางอ านาจนิยมโดยใช้กฎหมายเป็นกลไกตัดสินปัญหาทาง
จริยธรรม” ประกอบด้วย  
                        5.1.1.1 เนื้อหาที่แสดงว่ารัฐต้องการรวมศูนย์อ านาจก ากับควบคุมสื่อมวลชน
อย่างเข้มข้น โดยมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์กรรวมศูนย์อ านาจก ากับควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ มีอ านาจเบ็ดเสร็จทั้งเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และตัดสินชี้ขาด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องส าคัญ (อาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
โดยองค์กรเดียว) มีการก ากับควบคุมถึงระดับตัวบุคคล โดยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขอ
อนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (รวมทั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
มีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน) ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติก าหนด  หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้นจ าคุก ทั้งตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาต 
และองค์กรที่รับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าท างาน ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีโทษ
สูงสุดของร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ และเป็นบทบัญญัติเดียวที่มีโทษจ าคุก                                                                                          
                       5.1.1.2 เนื้อหาที่แสดงถึงการมุ่งก ากับควบคุมสื่อมวลชนในด้านจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด โดยให้มีคณะกรรมการจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกระดับ ให้คณะกรรมการ
จริยธรรมของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  มีการก าหนดกลไกและหลักเกณฑ์ก ากับควบคุมจริยธรรมผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนทุกระดับ มีมาตรการคุ้มครองประชาชนจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งจะ
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ด าเนินการโดยเร็วภายในสิบห้าวัน และมีบทลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                            
  5.1.1.3 เนื้อหาที่ผนวกภาคประชาชนเข้าร่วมใช้อ านาจก ากับควบคุมสื่อมวลชน 
โดยให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในส่วนต่าง ๆ และให้มีการก ากับดูแลสื่อมวลชน
โดยภาคประชาชน  
                   5.1.1.4 เนื้อหาที่แสดงว่าการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพสื่อมวลชนเป็นเพียง
ส่วนประกอบ โดยการสะท้อนความหมาย “การละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน”ใน
มิติที่คับแคบ การไม่มีบทลงโทษผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (ในขณะที่มี
บทลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ละเมิดจริยธรรม) และการไม่มีคณะกรรมกรรมการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน (แต่มีคณะกรรมการจริยธรรม)      
                5.1.2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนของร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....   
              ผลการศึกษาพบว่าร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  ฉบับนี้ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชน 3 ประการส าคัญ ประกอบด้วย  
                  5.1.2.1 จะเกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย
ข้ออ้างทางจริยธรรม เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  เป็นการใช้กฎหมายตัดสินปัญหาทางจริยธรรม ซึ่งยากที่จะ
ตีความว่าผิดหรือถูกได้ชัดเจน จึงมีแนวโน้มที่ผู้มีอ านาจตีความจะตีความปัญหาทางจริยธรรมตามที่ตน
ต้องการ      
              5.1.2.2 สื่อมวลชนจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ อันเนื่องมาจากการมี
ตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ  
                    5.1.2.3 สื่อมวลชนสูญเสียสิทธิเสรีภาพโดยทันที เนื่องจากต้องขออนุญาตและ
ต้องขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเพ่ือใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตาม
หลักประชาธิปไตย และในทางปฏิบัตินั้นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่มีตัวแทนรัฐเป็น
กรรมการย่อมให้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของรัฐโดยปริยายด้วยข้ออ้างทางจริยธรรม         
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               5.1.3  สรุปผลการศึกษาความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลและองค์กรในสังคมที่มี
ต่อร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. ....   
                ผลการศึกษาพบว่ามีการถกเถียงโต้แย้งกัน 3 ประเด็นหลักประกอบด้วย   
              หนึ่ง-การให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ให้มีองค์กรที่มีอ านาจทาง
กฎหมายเพื่อก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน/ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้)   
                    สอง- การให้มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ   
                สาม- การที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้องขึ้นทะเบียนต่อสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (การตีทะเบียนสื่อ)  
              โดยฝ่ายค้านการออกกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนนั้นไม่เห็นด้วยทั้ง 3 
ประเด็น ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนมีทั้งที่สนับสนุนทั้ง 3 
ประเด็น และมีทั้งท่ีสนับสนุนบางประเด็น  
                 5.1.3.1 ความเห็นสนับสนับสนุนให้มีกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ให้
มีองค์กรที่มีอ านาจทางกฎหมายเพื่อก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน/ให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้) มีเหตุผล 2 ประการ ประกอบด้วย  
                   (1) เพราะสื่อมวลชนใช้เสรีภาพโดยไม่รับผิดชอบ                            
                   (2) เพราะสื่อมวลชนก ากับดูแลกันเองไม่ได้               
                     5.1.3.2 ความเห็นสนับสนุนให้มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ มีเหตุผล 7 ประการ ประกอบด้วย       
               (1)  เพื่อป้องกันไม่ให้คนในวิชาชีพกีดกันกันเอง   
               (2) เพ่ือเข้าไปช่วยก่อตั้งสภาวิชาชีพ  
               (3) เพ่ือเข้าไปช่วยประสานงานด้านต่างๆ 
               (4) เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการ      
               (5) เพ่ือให้ยึดโยงกับรัฐ เนื่องจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐ    
               (6) เพ่ือเข้าไปท าให้กฎหมายบังคับใช้ได้จริง 
               (7) การมีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจะมี
ประโยชน์กว่าให้มีเฉพาะกรรมการจากสื่อมวลชน 
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             5.1.3.3 ความเห็นสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้อง
ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (การตีทะเบียนสื่อ)  มีเหตุผล 4 ประการ ประกอบด้วย 
                  (1) เพ่ือคัดกรองและก ากับควบควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                  (2) เพ่ือจัดระเบียบสื่อมวลชน ตามแบบประเทศสิงคโปร์  
                  (3) เพ่ือเกาะติดข้อมูลส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  
                  (4) เพ่ือป้องกันไม่ให้คนท าผิดกลับมาประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้อีก  
         5.1.3.4 ความเห็นค้านการออกกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน (ค้านให้มี
องค์กรที่มีอ านาจทางกฎหมายเพ่ือก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน/ค้านให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้) มีเหตุผล 6 ประการ ประกอบด้วย  
     (1) มีกฎหมายก ากับควบคุมสื่อมวลชนอยู่แล้วหลายฉบับ   
     (2) ควรให้สื่อมวลชนก ากับดูแลกันเอง   
                  (3) ไม่ต้องการให้สื่อมวลชนถูกแทรกแซง                            
                  (4) ไม่ควรใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือก ากับจริยธรรม   
                  (5) ไม่ควรมีกฎหมายเฉพาะเจาะจงเพ่ือควบคุมสื่อมวลชน  
                  (6) ควรก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนด้วยกลไกทางสังคมและส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อ 
                  5.1.3.5 ความเห็นค้านการให้มีตัวแทนรัฐเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ  มีเหตุผล 2 ประการ ประกอบด้วย    
                        (1) แสดงว่ารัฐแทรกแซงสื่ออย่างชัดเจน 
                         (2) ท าให้สื่อมวลชนไม่สามารถตรวจสอบรัฐได้            
                 5.1.3.6  ความเห็นค้านการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตและต้อง
ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ (ค้านการตีทะเบียนสื่อ) มีเหตุผล 4 ประการ 
ประกอบด้วย  
                       (1) ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
                        (2) ขัดต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  
                      (3) เป็นเครื่องมือของรัฐในการก ากับควบคุมสื่อมวลชนอย่างเบ็ดเสร็จ 
                       (4) เป็นวิธีของเผด็จการที่ต้องการควบคุมความคิดเห็นและการแสดงออก
ของประชาชน  
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5.2 ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
                 จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ผู้ศึกษามี ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
              - ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน ไม่ว่าจะให้
สื่อมวลชนก ากับควบคุมกันเอง หรือมีภาครัฐหรือฝ่ายอ่ืนร่วมก ากับควบคุมด้วย เพราะการใช้
มาตรการทางกฎหมายก ากับควบคุมจริยธรรมตลอดจนตัดสินปัญหาทางจริยธรรมมีความโน้มเอียงสูง
ต่อการละเมิดเสรีภาพซึ่งเป็นหลักส าคัญของสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่ างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ ที่แสดง
ชัดเจนว่ารัฐมุ่งก ากับควบคุมสื่อมวลชนด้วยแนวทางอ านาจนิยม  
                 - ไม่เห็นด้วยกับการอ้างว่าสื่อมวลชนก ากับควบคุมกันเองโดยสมัครใจล้มเหลว  
(งานวิจัยหลายชิ้นบอกเช่นนั้น) ดังนั้นจึงต้องออกกฎหมายมามาบังคับใช้ ไม่เห็นด้วยเพราะว่า
ประสิทธิภาพของการก ากับควบคุมกันเองโดยสมัครใจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมี กฎหมายรองรับหรือไม่ 
แต่ข้ึนอยู่กับการก ากับควบคุมโดยสังคมเป็นส าคัญ  
                 - สนับสนุนการก ากับควบคุมสื่อมวลชนตามหลักสังคมประชาธิปไตย คือให้สื่อมวลชน
ก ากับควบคุมกันเองโดยสมัครใจ ตามหลักเสรีภาพสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบ และก ากับควบคุม
โดยภาคประชาชน ด้วยมาตรการทางสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ  รวมทั้งต้อง
ตระหนักว่าปัจจุบันมีกฎหมายก ากับควบคุมสื่อมวลชนแล้วมากมาย ทั้งกฎหมายตามการก ากับ
ควบคุมทางกฎหมาย (Legal Control) และกฎหมายตามการก ากับควบคุมทางปกครอง 
(Government Control)      
               การก ากับควบคุมสื่อมวลชนตามหลักสังคมประชาธิปไตยนั้น ต้องตระหนักว่าสิ่งมี
ค่าสูงสุดของสื่อมวลชนคือความเชื่อถือจากสังคม หากปราศจากความเชื่อถือจากสังคมสื่อมวลชนก็ไม่
มีความความหมายแต่อย่างใด ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อ (การรู้เท่าทันสื่อจะท าให้ประชาชนรู้ว่าสื่อที่น่า
เชื่อศรัทธาคือสื่ออย่างไร) และการตรวจสอบก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างเข้มข้นโดยภาค
ประชาชน จึงส าคัญอย่างยิ่ง และมาตรการทางสังคม (ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งการประจาน การคว่ า
บาตรไม่รับสื่อที่ฝ่าฝืนจริยธรรม ตลอดจนการกดดันองค์กรธุรกิจให้เลิกสนับสนุนสื่อฝ่าฝืนจริยธรรม 
ไม่เช่นนั้นต้องถูกคว่ าบาตรด้วย เป็นต้น) นับเป็นโทษทัณฑ์ร้ายแรงส าหรับวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีลม
หายใจจากความเชื่อถือของสังคม ถ้าประชาชนรู้เท่าทันสื่อและการตรวจสอบก ากับควบคุมโดยภาค
ประชาชนเข้มแข็ง ก็ไม่จ าเป็นต้องกังวลว่าสื่อจะสามารถก ากับควบคุมกันเองได้ดีหรือไม่อย่างไร         
                 ยิ่งกว่านั้นการตรวจสอบก ากับควบคุมจริยธรรมสื่อมวลชนโดยภาคประชาชน และการ
รู้เท่าทันสื่อของประชาชน ยังจะคอยปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพให้สื่อมวลชนได้อย่างดียิ่งอีกด้วย      
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                 -  เพ่ือให้การก ากับควบคุมตรวจสอบสื่อมวลชนโดยภาคประชาชน และการรู้เท่าทันสื่อ 
มีประสิทธิภาพเต็มที่ ควรมีองค์กรอิสระเพ่ือก ากับควบคุมตรวจสอบสื่อมวลชนโดยภาคประชาชนและ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (เป็นหน่วยงานอิสระจากรัฐ) องค์กรนี้จะสร้างกลไกการมีส่วนร่วมให้ภาค
ประชาชนรวมตัวเป็นเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังสื่อ (Media Watch) จากการถูกครอบง าโดยอ านาจรัฐ
และทุน พร้อมกับก ากับและตรวจสอบจริยธรรมสื่อ โดยใช้ทั้งมาตรการทางสังคม ซึ่งเริ่มต้นจากการ
เปิดเผยความไม่ชอบมาพากลต่อสาธารณะ ขณะเดียวกันก็มีมาตรการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายเกี่ยวข้อง
โดยตรง รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน ทั้งในกรณีสื่อเป็นฝ่ายละเมิดจริยธรรมและสื่อเป็นฝ่ายถูกละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ และองค์กรนี้มีหน้าที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อด้วยกิจกรรมต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง   
                  ปัจจุบันการก ากับควบคุมตรวจสอบสื่อมวลชนโดยภาคประชาชนปรากฏให้เห็น
พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โซเชี่ยลมีเดียเป็นเครื่องมือ ซึ่ งภาครัฐต้องตระหนักและต้อง
ส่งเสริม   
               - สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ที่ไม่คุ้มครองเสรีภาพผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สื่อมวลชนภาครัฐ โดยให้ตัดวรรคท้ายออก เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนภาครัฐได้รับความ
คุ้มครองเสรีภาพจากรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทั่วไป  
                ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 35 มีบทบัญญัติดังนี้                 
               มาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือ
การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
             การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระท ามิได ้
            การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท าขึ้นไปให้
เจ้าหน้าที่ตรวจก่อน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือหรือสื่อใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  
                 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
           การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของ
เอกชน รัฐจะกระท ามิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพ่ือประโยชน์
ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพ่ือการอ่ืนใดท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  
           เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แต่ให้ค านึงถึง
วัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 
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รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
 

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ. “รายงานการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน: ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
จดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ.   

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และธิปไตร แสละวงศ์. รายงานการวิจัย “รัฐและการแทรกแซงสื่อ.” 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558. 

พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “เรื่องการก ากับดูแลเนื้อหาหนังสือพิมพ์.”  
 กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. 
พรรษาสิริ กุหลาบ, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และ พิมลพรรณ ไชยนันท์. มาตรฐานองค์กรก ากับ 

ดูแลกันเองด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ส าหรับประเทศไทย. “รายงานผล
การศึกษาขั้นสุดท้าย (Final Report) ฉบับปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการ
ก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.”  
ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. “กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน รายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ.” เล่มที่ 6 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ, 2559. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. “กลไกการก ากับดูแลตนเอง รายงานผลการศึกษา 
 ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ.” เล่มที่ 7 ส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559. 
วรัชญ์ ครุจิต. “รูปแบบของการสื่อสารในสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็กและเยาวชนและแนว

ทางการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ส าหรับเด็กและเยาวชน: 
กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ.” รายงานการวิจัย, ส านักกรรมาธิการ 1 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภา ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ, 2559. 

วิลาสินี พิพิธกุล. กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 
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ศิริวรรณ อนันต์โท และผู้วิจัย. “จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน โครงการพัฒนาบุคลากรและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์: Module 2.” รายงานการวิจัย, นนทบุรี: ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. 

สุรพงษ์  โสธนะเสถียร. การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. 
ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย 

ด้านสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2558.   
 
วิทยานิพนธ์ 
 
ชนากานต์ เครือรัตนไพบูลย์. “การวิพากษ์สื่อในชุมชนออนไลน์ ของห้องเฉลิมไทยพันทิปดอทคอม.”  

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553. 

จริยา คงมา. “มาตรการป้องกันและแก้ไขการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554. 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ไทยพับลิคก้า. “บทความ “เสรีภาพกับความรับผิดชอบสื่อในศตวรรษที่ 21 (1): ท าไมไม่ควรใช้) 

ใบอนุญาต?.”   https://thaipublica.org/2017/05/21-century-media-regulation-1/ 
 (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560).  
ไทยรัฐ. “ยกเลิกใบอนุญาต คณิตถอย หั่นทิ้งบทลงโทษ.” 

https://www.thairath.co.th/content/927686 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560).  
ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 

(กป.อพช.). “แถลงการณ์ คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชน สมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน (สสส.) มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) มูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม (CrCF) สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.).”  
http://thaingo.in.th/news/?p= content&act= detail&id_content=4006 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2560). 
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ส านักข่าวผู้จัดการ. “ค านูณ หนุน กม.วิชาชีพสื่อ แต่ต้องไร้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วม-ไม่รุกล้ าเสรีภาพแสดง
ความเห็น.” https://m.mgronline.com/politics/detail/9600000043482 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2560). 

ส านักข่าวประชาไท. “ประยุทธ์ย้ าไม่ใช่แค่ปฏิรูปสื่อแต่ทุกสาขาวิชาชีพควรก าหนดมาตรฐานให้ชัด.”  
https://prachatai.com/journal/2017/02/69874,http://proprietarian21.rssing.com
/chan-11653245/all_p17.html  (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560).    

ส านักข่าวอิศรา. “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ปลุกพลังวิชาชีพ ค้านร่าง กม.ตีทะเบียน.” 
 https://www.isranews.org/thaireform-doc-mass-comm/55945-

freedom03305601.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560).   
ส านักข่าวอิศรา. “องค์กรผู้บริโภค-สสส.แถลงการณ์ ค้านร่าง กม.คุมสื่อ.”  

https://www.isranews.org/isranews-short-news/55913-act11.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 
2 พฤษภาคม 2560).  

ส านักข่าวอิศรา. “บทความ “ปฏิรูปสื่อ: โจทย์หินของสภาปฏิรูปแห่งชาติ” โดย: ชวรงค์  
ลิมป์ปัทมปาณี.” https://www.isranews.org/isranews/31855-media_31855.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557). 

ส านักข่าวอิศรา. “ถาม-ตอบ เรื่องกฎหมายควบคุมสื่อ.” https://www.isranews.org/isranews-
article/55803-media.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560).  

ส านักข่าวอิศรา. “เหตุผล 4 ตัวแทนสื่อ ลาออกอนุฯ กมธ.ปฎิรูปสื่อ สปท.ค้าน ก.ม.คุมสื่อ.”  
https://www.isranews.org/isranews-scoop/53749-reportooppmmmnb.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560).    
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ร่าง 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... 

 

หลักการ 
 

             ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน 
 

เหตุผล 
 

            โดยที่ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน มีลักษณะเป็นพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์สังคมและ
การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน สามารถส่งผลกระทบต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งที่ผ่านมาผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชนและองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ได้มีการก าหนดมาตรการ 
กลไกในการก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรม แต่ไม่ประสบความส าเร็จและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
กระบวนการกลไกก ากับดูแลสื่อมวลชนขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ฉะนั้น 
เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตลอดจนการก ากับดูแล
กันเองทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่
เป็นธรรมในการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงสมควร
ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นองค์กรกลางที่จะท าหน้าที่ในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชนส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน และก ากับดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้เกิดการก ากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในทุกล าดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการก ากับ
ดูแลตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยองค์กรสื่อมวลชนในระดับชั้นที่ ๑ การก ากับดูแล
กันเองโดยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ในระดับท่ีชั้นที่ ๒ โดยก าหนดให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
เป็นกลไกก ากับดูแลในระดับชั้นที่ ๓ ซึ่งเป็นการก ากับดูแลร่วม จึงจ าเป็นต้องตรพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน วิชาชีพสื่อมวลชน  

พ.ศ. .... 
 
            โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
          มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....” 
           มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
          มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
           “สื่อมวลชน” หมายความว่า สื่อกลางหรือช่องทางที่ใช้เพ่ือการน าข่าวสาร สาร และ
เนื้อหาสาระเพ่ือประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไปสู่มวลชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือในรูปแบบใดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป” 
           “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นสื่อกลาง
เพ่ือน าข่าวสาร สาร และเนื้อหาเพื่อประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไปสู่มวลชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดอย่างเป็นปกติธุระหรือท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจ าจากเจ้าของสื่อ หรือมี
รายได้จากการงานที่กระท านั้น ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม 
           “จริยธรรมสื่อมวลชน” หมายความว่า การประพฤติปฏิบัติทางวิชาชีพสื่อมวลชนที่
สังคมยอมรับ ตามที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก าหนดส าหรับผู้เป็นสมาชิก หรือตามที่
คณะกรรมการก าหนด ตามมาตรา ๔๕ (๒) 
            “องค์กรสื่อมวลชน” หมายความว่า คณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม หรือ
ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและได้จดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
            “องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า กลุ่ม หรือคณะบุคคล สมาคม สมาพันธ์ 
หรือเรียกชื่ออ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรสื่อมวลชน 
และได้จดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
            “มาตรฐานกลาง” หมายความว่า มาตรฐานกลางของจริยธรรมสื่อมวลชนตามมาตรา 
๕๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
            “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติออกให้แก่ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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             “คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชน 
              “สมาชิกองค์การวิชาชีพ” หมายความว่า สมาชิกองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 
             “คณะกรรมการสภาวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ 
              “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
               “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
                “สมาชิกสภาวิชาชีพ” หมายความว่า สมาชิกสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
                 “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
                 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับจดแจ้งองค์กร
สื่อมวลชน และองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามพระราชบัญญัตินี้ 
                 มาตรา ๔ บทบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
                มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
องค์กรสื่อมวลชน 

 
              มาตรา ๖ องค์กรสื่อมวลชน ต้องจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 
             มาตรา ๗ การจดแจ้งต้องยื่นแบบการจดแจ้งและหลักฐานซึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
            (๑) ชื่อสัญชาติถิ่นที่อยู่ของผู้เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จดทะเบียน
การอนุญาตให้ใช้โครงข่าย หรือช่องทาง หรือ ช่องทางการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ แล้วแต่กรณี 
          (๒) ชื่อขององค์กรสื่อมวลชน 
               (๓) วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ 
              (๔) สถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการและสาขา 
             (๕) ประกาศ หรือ ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร ที่ประกอบไปด้วย
ตัวแทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยร้อยละสี่สิบของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
            (๖) มาตรฐานข้อก าหนดและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมขององค์กรสื่อมวลชน 
          (๗) ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย 
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              ก. ช่องทางการรับเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบอย่างแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง 
             ข. ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย 
             ค. บทลงโทษที่ชัดเจนแน่นอน มีสภาพบังคับท่ีเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและสามารถ
บังคับใช้ได้ 
             (๘) ทะเบียนรายชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่สังกัดในองค์กรสื่อมวลชนเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับแบบการจดแจ้งและหลักฐานตามวรรคสองแล้ว ให้รับจดแจ้งและออกหนังสือส าคัญ
แสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้ยื่นจดแจ้งโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ผู้ยื่นจดแจ้งยังด าเนินการไม่ถูกต้องหรือ
ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ยื่นจดแจ้งด าเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกเรื่องใน
คราวเดียวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแบบการจดแจ้งและหลักฐานการจดแจ้ง เมื่ อได้
ด าเนินการถูกต้องและครบถ้วนให้รับจดแจ้งพร้อมออกหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้แจ้งโดย
พลัน 
       หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้งการเปลี่ยนรายการ หลักฐานการจดแจ้ง 
การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การก าหนดแบบการจดแจ้งและอัตราค่าธรรมเนียมการจดแจ้ง ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพประกาศก าหนด 
           มาตรา ๘ เจ้าของกิจการ หรือผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จดทะเบียนการอนุญาต เป็น
องค์กรสื่อมวลชนตามมาตรา ๖ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กรสื่อมวลชน 
ด าเนินการตามมาตรา ๓๐ (๑) และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม
ที่ก าหนด รวมตลอดถึงมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินกระบวนการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและก าหนด
บทลงโทษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีจดแจ้งไว้ 
          มาตรา ๙ ผู้ได้รับความเสียหายจากการน าเสนอข่าวสาร สาร และเนื้อหาที่ขัดต่อ
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรสื่อมวลชนใด มีความประสงค์จะได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาความ
เสียหายให้ยื่นหนังสือร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์กรสื่อมวลชนนั้นภายในก าหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่รู้หรือถือว่าได้รู้ถึงการกระท าท่ีขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมที่องค์กรสื่อมวลชนก าหนด 
          มาตรา ๑๐ เมื่อองค์กรสื่อมวลชนได้รับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๙ แล้ว ให้ด าเนิน
กระบวนการไปตามข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้จดแจ้งไว้ของ
องค์กรสื่อมวลชนและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องร้องเรียน 
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          มาตรา ๑๑ ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ร้องเรียนที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ
องค์กรสื่อมวลชน มีสิทธิยื่นค าอุทธรณ์ต่อองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ตามมาตรา ๑๕ (๕) ที่องค์กร
สื่อมวลชนสังกัดอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 
          มาตรา ๑๒ องค์กรสื่อมวลชนมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยผลการรับและพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนในแต่ละปีปฏิทินให้องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่สังกัดและสาธารณชนทราบ 
 

หมวด ๒ 
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
          มาตรา ๑๓ ให้องค์กรสื่อมวลชนตามมาตรา ๖ ไม่น้อยกว่าสิบองค์กรและมีผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือคณะบุคคล สมาคม สมาพันธ์ หรือท่ี
เรียกชื่ออ่ืนใดไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม เพ่ือก ากับดูแลกันเองด้านจริยธรรม ต้องจดแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามประเภทของการก ากับดูแลกันเองที่สภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติประกาศก าหนด 
            มาตรา ๑๔ การจดแจ้งต้องยื่นแบบการจดแจ้งและหลักฐานซึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
                 (๑) ชื่อที่ประสงค์จะใช้เป็นชื่อขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 
                 (๒) ชื่อและรายละเอียดขององค์กรสื่อมวลชนที่แสดงความจ านงรวมตัวกันเป็นสมาชิก 
                 (๓) วัตถุประสงค์ขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 
                (๔) สถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งหรือสาขา 
               (๕) ประกาศ หรือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ที่
ประกอบไปด้วยตัวแทนภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยร้อยละสิบของจ านวนกรรมการ 
            (๖) มาตรฐานข้อก าหนดและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่
องค์กรสื่อท่ีเป็นสมาชิกให้การรับรอง 
          (๗) ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจริยธรรม 
การประชุมใหญ่และการลงมติ ขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 
          (๘) ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนประกอบไปด้วย 
          ก. ช่องทางการรับเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบอย่างแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง 
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          ข. ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย 
         ค. บทลงโทษที่ชัดเจนแน่นอน มีสภาพบังคับท่ีเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและสามารถ
บังคับใช้ได้ในระหว่างองค์กรสื่อมวลชน 
         ง. ทะเบียนรายชื่อขององค์กรวิชาชีพที่สังกัดในองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่รวมตัว
กันเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบการจดแจ้งและหลักฐานตามวรรคสองแล้ว ให้น ามาตรา ๗ วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
         มาตรา ๑๕ องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนต้องมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังนี้ 
                (๑) ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของสมาชิก 
สามารถปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามท่ีประกาศก าหนด 
             (๒) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของสมาชิกควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบและคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชนรวมถึงการ
ป้องกันมิให้เกิดการกระท าที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับข้อมูลข่าวสาร 
           (๓) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม
ทุกด้านและสอดคล้องกับพัฒนาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
       (๔) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับและมาตรฐานด้านจริยธรรมของสมาชิก
ให้มีความทันสมัยเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนแก่ผู้เสียหายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           (๕) ทบทวนค าวินิจฉัย หรือค าสั่ง ของสมาชิก กรณีผู้เสียหายร้องเรียนว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับการเยียวยาจากสมาชิก 
           (๖) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนของสมาชิก 
                     (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ 
                     (๘) ติดตามตรวจสอบการท างานของสมาชิก 
              มาตรา ๑๖ องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่ก ากับดูแลให้สมาชิกก ากับดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ก าหนด รวมตลอดถึงหน้าที่ที่
จะต้องด าเนินกระบวนการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและก าหนดบทลงโทษให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามท่ีจดแจ้งไว้ในมาตรา ๖ 
             มาตรา ๑๗ นอกจากการด าเนินการตามมาตรา ๙ ผู้ได้รับความเสียหายจากการ
น าเสนอข่าวสาร สาร และเนื้อหาที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิก มีสิทธิยื่นหนังสือร้องเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่องค์กรสื่อมวลชนนั้นสังกัดภายในก าหนดสิบห้า
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วัน นับแต่วันที่รู้หรือถือว่าได้รู้ถึงการกระท าที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมที่สมาชิกก าหนด เมื่อองค์การ
วิชาชีพสื่อมวลชนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสมาชิกเพ่ือให้ด าเนิน
กระบวนการไปตามข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้จดแจ้งไว้ของ
สมาชิก และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่ อง
ร้องเรียนหากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วสมาชิกยังไม่ด าเนินการให้เสร็จสิ้น องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนมี
สิทธิที่จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นแทนสมาชิกหรือพิจารณาเรื่องร้องเรียนไปฝ่ายเดียวได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ค าวินิจฉัยขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนผูกพันให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม 
               มาตรา ๑๘ ผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาขององค์การ
วิชาชีพสื่อมวลชนมีสิทธิยื่นค าอุทธรณ์ต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามมาตรา ๔๕ (๖) ภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา ค าวินิจฉัยของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติให้
ถือเป็นที่สุด 
            มาตรา ๑๙ องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยผลการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนในแต่ละปีปฏิทินของสมาชิกและองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนให้สภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติและสาธารณชนทราบ 
           มาตรา ๒๐ องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
                 (๑) ค่าธรรมเนียมสมาชิกสภาพ 
                 (๒) เงินอุดหนุนจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
                 (๓) รายได้จากทรัพย์สินหรือกิจการอ่ืน 
                 (๔) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
 

ส่วนที่ ๒ 
สมาชิก 

 
            มาตรา ๒๑ สมาชิกองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ องค์กรสื่อมวลชนตามมาตรา ๖ 
           มาตรา ๒๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
                  (๑) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรืออ านาจหน้าที่
ขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน โดยส่งไปยังคณะกรรมการองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนและในกรณีท่ี
สมาชิกร่วมกันตั้งแต่สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน คณะกรรมการ
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยไม่ชักช้า 
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                  (๒) ซักถามเก่ียวกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกรรมการหรือเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไปขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนในการประชุมใหญ่ขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 
                (๓) เลือกหรือรับเลือกตั้งเป็นประธานหรือกรรมการองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 
                    (๔) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
           มาตรา ๒๓ สมาชิกสภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ 
                   (๑) ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของการเป็นองค์กรสื่อมวลชนตามมาตรา ๗ 
                   (๒) ได้รับโทษให้เพิกถอนจากการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่องค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนประกาศก าหนด 
 

ส่วนที่ ๓ 
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 

 
             มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชน” มาจากการเลือกกันเองของสมาชิก และการแต่งตั้งกรรมการอ่ืนที่เป็นตัวแทนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและภาคประชาชนในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนกรรมการ
ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน โดยให้สมาชิกแต่งตั้งบุคคลที่ถือว่า
เป็นตัวแทนสมาชิกเข้ารับต าแหน่งเป็นคณะกรรมการโดยให้ถือว่าเป็นการกระท าต่าง ๆ แทนสมาชิก 
           มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพที่มาจากการเลือกกันเองแต่งตั้งกรรมการ
คนหนึ่งคนใดเป็นประธานคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ และให้ประธานคณะกรรมการองค์การ
วิชาชีพแต่งตั้งกรรมการอ่ืนตามมาตรา ๒๔ เป็นรองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และต าแหน่ง
อ่ืนตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การวิชาชีพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดในข้อบังคับ 
          มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี แต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันมิได้ 
            มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ ประธานหรือกรรมการองค์การวิชาชีพ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
                 (๑) สมาชิกท่ีเป็นตัวแทนสิ้นสุดสภาพลง 
                 (๒) สมาชิกท่ีเป็นตัวแทนได้รับโทษให้เพิกถอนจากการเป็นสมาชิก 
                 (๓) ตาย 
                 (๔) ลาออก 
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               (๕) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทและโดย
ประมาท 
               (๖) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
               (๗) มีพฤติการณ์และต้องค าวินิจฉัยว่าประพฤติจนฝ่าฝืนจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน 
               (๘) เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ 
 

หมวด ๓ 
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
              มาตรา ๒๘ ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่ ง เรียกว่า “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่ งชาติ” 
ประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกที่ เป็นองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ มี
วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
             สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
           มาตรา ๒๙ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
                 (๑) ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลให้สมาชิกสภาวิชาชีพก ากับดูแลองค์กรสื่อมวลชน
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานกลางที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติประกาศก าหนด 
                 (๒) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
                 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีความรู้ 
ความรับผิดชอบคุณธรรม จริยธรรม และมีพัฒนาการทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
                 (๔) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมเพ่ือให้กลไกและกระบวนการ
ก ากับดูแลกันเองขององค์กรสื่อมวลชนและองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
               (๕) ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพ
ของสื่อมวลชน 
                 (๖) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการก ากับดูแลกันเองขององค์กรสื่อมวลชนและองค์การ
วิชาชีพสื่อมวลชนในทุกระดับและทุกสาขาวิชาชีพ 
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                (๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแลสื่อมวลชนและการรู้เท่าทัน
สื่อมวลชน 
              (๘) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนให้มีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
               (๙) เสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และมาตรการคุ้มครองประชาชนจากการ
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือปัญหาสื่อมวลชนของประเทศ 
                (๑๐) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไทย 
               (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
             มาตรา ๓๐ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                 (๑) รับขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
                (๒) รับจดแจ้งองค์กรสื่อมวลชนตามมาตรา ๖ หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตาม
มาตรา ๑๓ และเพิกถอนการจดแจ้งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
                (๓) รับพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ท่ีผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการพิจารณาวินิจฉัยขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๘ 
              (๔) ก ากับดูแลและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่ผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนมีต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน หรือองค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ได้จดแจ้งตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือที่ถูกเพิกถอนสมาชิกสภาพ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางหรือข้อบังคับที่สภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติประกาศก าหนด 
              (๕) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและ
อ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพ จัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการการขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ยื่นขอ
จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
ภายในก าหนดสองปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการการขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามวรรคหนึ่ง ประกาศใช้บังคับ 
           การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต การรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาตและการขอบอกเลิกจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 

Ref. code: 25605903011343DJG



126 

           มาตรา ๓๑ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติอาจมีรายได้และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
                 (๑) ค่าธรรมเนยีมสมาชิกสภาพและการจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
                 (๒) รายได้และผลประโยชน์อันได้มาจากการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพและสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
                 (๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
                 (๔) ค่าปรับทางปกครอง 
          มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ นอกจากการใช้
เพ่ือกิจการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติแล้วให้จัดสรรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๒๐ ในอัตราและวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 
          มาตรา ๓๓ ในกิจการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้
ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เพ่ือการนี้ ประธานกรรมการจะมอบ 
หมายให้กรรมการ หรือเลขาธิการ หรือพนักงานของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติปฏิบัติงานเฉพาะ
อย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
          มาตรา ๓๔ ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีเลขาธิการคนหนึ่ง โดยมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
                 (๑) ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานธุรการทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
                (๒) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
                (๓) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก 
               (๔) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
 การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อประธานกรรมการและคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพ 
              มาตรา ๓๕ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา วาระการด ารงต าแหน่ง ประโยชน์
ตอบแทนและการพ้นจากต าแหน่งของเลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
ประกาศก าหนด 
            มาตรา ๓๖ ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการ
ส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
               ในทุกรอบปีงบประมาณ ให้ผู้สอบบัญชีอิสระที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพแต่งตั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยให้
แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ การใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผล
ตามเป้าหมายเพียงใดและให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจัดท ารายงานประจ าปีและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
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             นอกจากรายงานประจ าปีตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพแห่งชาติจัดท า
รายงานจ านวนเรื่องร้องเรียนและผลการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วย
รายงานดังกล่าวให้รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชีตามวรรคสองด้วย 
 

ส่วนที่ ๒ 
สมาชิก 

 
             มาตรา ๓๗ สมาชิกสภาวิชาชพี ได้แก่ องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๓ 
            มาตรา ๓๘ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้ 
                 (๑) รับใบรับรองการเป็นสมาชิก 
                (๒) เลือกหรือรับเลือกตั้งเป็นประธานหรือกรรมการสภาวิชาชีพ 
                 (๓) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรืออ านาจหน้าที่
ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยส่งไปยังคณะกรรมการสภาวิชาชีพและในกรณีที่สมาชิกสภา
วิชาชีพร่วมกันตั้งแต่สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพพิจารณา
เรื่องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรืออ านาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยไม่ชักช้า 
               (๔) สอบถามเป็นหนังสือ หรือซักถาม แสดงความเห็นในที่ประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพหรือ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้องชี้แจง
ข้อสอบถามให้ผู้สอบถามทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า 
                 (๕) ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
                 (๖) ก ากับดูแลให้องค์กรสื่อปฏิบัติตามมาตรฐานกลางเป็นขั้นต้นตามท่ีก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 
                 (๗) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
           มาตรา ๓๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ 
                  (๑) ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของการเป็นองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ตามมาตรา ๑๔ 
                  (๒) ได้รับโทษให้เพิกถอนจากการเป็นสมาชิก 
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ส่วนที่ ๓ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 

 
           มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติ” ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาวิชาชีพ จ านวน เจ็ด คน ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการอื่นอีกจ านวนสี่คน 
           ให้สมาชิกสภาวิชาชีพแต่งตั้งบุคคลเป็นตัวแทนสมาชิกเพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพโดยให้ถือว่าเป็นการกระท าต่าง ๆ แทนสมาชิก 
          ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกสภาวิชาชีพ ผู้แทนภาครัฐและองค์กรอิสระ ตามวรรค
หนึ่ง คัดเลือกกรรมการอ่ืนประกอบด้วยตัวแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และภาคประชาชนเป็น
กรรมการ 
            การก าหนดคุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกกรรมการตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับที่จัดท าขึ้นเพ่ือขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสื่อสารมวลชน ด้านนิเทศ
ศาสตร์วารสารศาสตร์ และด้านกฎหมาย 
           ให้เลขาธิการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
           มาตรา ๔๑ ให้กรรมการตามมาตรา ๔๐ คัดเลือกกันเองเพ่ือแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง
จากกรรมการในสัดส่วนที่เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาวิชาชีพเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง
กรรมการอ่ืนเป็นรองประธาน นายทะเบียน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และต าแหน่งอ่ืนตามความ
เหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
           มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่า
สองวาระติดต่อกันมิได้ 
           มาตรา ๔๓ บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกสภาวิชาชีพที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสภาวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
           ก. คุณสมบัติ 
                     (๑) มีสัญชาติไทย 
                    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีและไม่เกินกว่า ๗๐ ปีบริบูรณ์ 
         ข. ลักษณะต้องห้าม 
                   (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองรวมตลอดทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
                  (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของพรรคการเมือง 
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                  (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ 
                  (๔) เป็นผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
                  (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
                  (๖) เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
                  (๗) เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้า
ปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
                  (๘) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
                   (๙) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
เพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
                    (๑๐) เป็นผู้เคยถูกถอดถอนจากต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามท่ี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
                    (๑๑) เป็นผู้เคยถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพมีมติให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๔ 
(๖) 
                     (๑๒) เป็นผู้เคยถูกวินิจฉัยอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ (๗) หรือเป็น
ผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน 
               มาตรา ๔๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการ 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
                  (๑) สมาชิกท่ีเป็นตัวแทนสิ้นสุดสภาพลง 
                  (๒) สมาชิกท่ีเป็นตัวแทนได้รับโทษให้เพิกถอนจากการเป็นสมาชิก 
                     (๓) ตาย 
                     (๔) ลาออก 
                     (๕) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทและ
โดยประมาท 
                    (๖) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
                    (๗) มีพฤติการณ์และต้องค าวินิจฉัยว่าประพฤติตนผิดจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน 
                  (๘) เป็นผู้มีทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ 
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         มาตรา ๔๕ คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
               (๑) บริหารกิจการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดในมาตรา ๒๙ 
            (๒) ก าหนดมาตรฐานกลางและพัฒนามาตรฐานกลางให้มีพัฒนาการทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
          (๓) พิจารณาก าหนดโทษตามมาตรา ๘๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่า 
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
          (๔) เผยแพร่ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ต่อ
สาธารณชน 
            (๕) ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
และอ านาจหน้าที่รวมถึงการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และการ
จัดการทรัพย์สิน และการอ่ืนใด ที่จ าเป็นในการบริหารงานของสภาวิชาชีพสื่อมวลแห่งชาติ 
             (๖) พิจารณาเรื่องร้องเรียน ในกรณีมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนตามมาตรา ๗๘ หรือกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนตาม
มาตรา ๑๘ และมีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการองค์การวิชาชีพมายังคณะกรรมการสภา
วิชาชีพ 
              (๗) ก ากับดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ 
               (๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
             มาตรา ๔๖ การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
             ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุม 
           วิธีการประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือกรรมการ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพประกาศก าหนด 
          ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มี
สิทธิเข้าประชุม 
          มาตรา ๔๗ คณะกรรมการสภาวิชาชีพอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้รับผิดชอบในกิจการด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพได้ 
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          ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสภาวิชาชีพอาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ได้ 
          มาตรา ๔๘ คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการก ากับดูแล
สื่อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ 
           การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
          มาตรา ๔๙ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน ตามมาตรา 
๔๘ ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
 

ส่วนที่ ๔ 
การประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 

 
             มาตรา ๕๐ การประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้แก่ การประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีและการประชุมใหญ่วิสามัญ         
            มาตรา ๕๑ คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
            มาตรา ๕๒ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสภาวิชาชีพจะจัดให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใด ก็ได้เมื่อสมาชิกมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าขององค์การ เข้าชื่อร้องขอเป็ น
หนังสือให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญโดยท าเป็นหนังสือระบุให้ชัดแจ้งว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลอันสมควรอย่างใด 
            คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค าร้องขอ เว้นแต่คณะกรรมการสภาวิชาชีพเห็นว่าเรื่องที่ขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
เพ่ือพิจารณานั้นเป็นเรื่องท่ีไม่เก่ียวกับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติหรือไม่มีเหตุอันสมควรที่จะได้รับ
การพิจารณาโดยที่ประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
            มาตรา ๕๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพได้รับค าร้องขอตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้อง
แจ้งเหตุผลของการไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญดังกล่าวโดยชัดแจ้งไปยังสมาชิกองค์กรใดองค์กร
หนึ่งซึ่งร่วมเข้าชื่อร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ในกรณีเช่นนี้สมาชิกที่ร่วม
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เข้าชื่อร้องขอนั้นทั้งหมดมีสิทธิร่วมเข้าชื่อคัดค้านการไม่จัดการประชุมใหญ่วิสามัญนั้นต่อประธาน
กรรมการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
           ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการให้เป็นที่สุด และในกรณีที่ประธานกรรมการมีค า
วินิจฉัยเห็นชอบด้วยกับค าคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพจัดให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยจากประธานกรรมการ 
           มาตรา ๕๔ ในการประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ต้องมีสมาชิกหรือ
ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
และรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกผู้แทนจาก
สมาชิกองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
             มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกองค์การวิชาชีพหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
มติของที่ประชุมใหญ่ผูกพันให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 
                มาตรา ๕๕ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ การประชุมใหญ่ของสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
 

ส่วนที่ ๕ 
มาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน 

 
          มาตรา ๕๖ สมาชิกสภาวิชาชีพต้องก ากับดูแลให้องค์กรสื่อมวลชนก ากับดูแลให้ผู้
ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรสื่อมวลชนประพฤติตนตามมาตรฐานจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก าหนด ผู้
ประกอบวิชาชีพใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือเสมือนหนึ่งว่าองค์กรสื่อมวลชน หรือสมาชิกสภา
วิชาชีพเป็นผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและต้องรับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
           มาตรา ๕๗ มาตรฐานกลางที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนดตามมาตรา ๔๕ (๒) 
อย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้ 
                 (๑) การน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
                 (๒) การน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน 
และค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วน
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บุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการซ้ าเติมผู้
ประสบเคราะห์กรรม 
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการน าเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างกลุ่มคนในชาติหรือศาสนา 
หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน 
               (๓) การน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปอย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้
อาณัติของบุคคล หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรใด ๆ ในทางท่ีมิชอบ 
                 (๔) การน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ อย่างมิชอบ 
                 (๕) การน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องมีผู้รับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ในกรณีที่เสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดผลกระทบ จะต้องแสดงความ
รับผิดชอบและประกาศการแก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที 
               (๖) การน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมของสังคม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับและค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะเหนือกว่าสิ่งใด 
 

ส่วนที่ ๖ 
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 

 
            มาตรา ๕๘ คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้องส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนให้แก่สมาชิก โดยการจัดฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือศึกษาดูงาน หรือด าเนินการอ่ืนใด 
เพ่ือให้สมาชิกมีอุดมการณ์ร่วมกันในการประกอบวิชาชีพโดยค านึงถึงจริยธรรม จรรณยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
            มาตรา ๕๙ คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้องส่งเสริมให้สมาชิกสภาวิชาชีพจัดการ
ฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือศึกษาดูงาน หรือด าเนินการอ่ืนใด ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานทั้งด้านจริยธรรมและด้านวิชาชีพ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
           สมาชิกสภาวิชาชีพต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เกี่ยวกับ
การก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรมสื่อมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
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           มาตรา ๖๐ คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงมาตรฐาน
กลางตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก ากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน 
องค์กรสื่อมวลชน และไม่กระท าการอันเป็นการส่งเสริมให้มีการฝ่าฝืนมาตรฐานกลาง และมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน 
            มาตรา ๖๑ คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
กลางมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และการก ากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างสม่ าเสมอ 
            มาตรา ๖๒ คณะกรรมการสภาวิชาชีพต้องส่งเสริม เผยแพร่และยกย่องสมาชิกที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
 

ส่วนที่ ๗ 
คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน 

 
            มาตรา ๖๓ ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการจริยธรรมจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและ กรรมการจริยธรรมที่เป็นผู้แทน
อ่ืนอีกจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ องค์ประกอบ จ านวน และ
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
             มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมจากผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                 (๑) ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
              (๒) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
            การแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมที่เป็นผู้แทนอ่ืน ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพแต่งตั้งจาก
หน่วยงานหรือองค์กรดังนี้ 
                (๑) ผู้แทนจากสภาทนายความ 
               (๒) ผู้แทนจากองค์กรด้านการเฝ้าระวังสื่อ 
              (๓) ผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 
               (๔) ผู้แทนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 
               (๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 
            มาตรา ๖๕ คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันมิได้ 
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           ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนใหม่เข้ารับหน้าที่ และให้
คณะกรรมการสภาวิชาชีพแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
            มาตรา ๖๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 
                 (๑) ครบวาระ 
                (๒) ตาย 
                 (๓) ลาออก 
                 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ 
              (๕) มีพฤติการณ์และต้องค าวินิจฉัยว่าประพฤติตนผิดจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
หรือถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
                 (๖) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทและโดย
ประมาท 
                (๗) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
               (๘) เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ 
                มาตรา ๖๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (๑) พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนขององค์การสมาชิก ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน
จริยธรรมสื่อมวลชน 
                (๒) พิจารณาอุทธรณ์ที่คัดค้านค าวินิจฉัยขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนจากผู้ได้รับความ
เสียหายหรือผู้ร้องเรียนอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนตามที่
บัญญัติไว้ใน หมวด ๒ 
             (๓) พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพเห็นว่าเป็นการกระท าอันฝ่าฝืนจริยธรรม
สื่อมวลชนหรือลงโทษสมาชิกที่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนตาพระราชบัญญัตินี้ 
            (๔) น าเสนอข้อวินิจฉัย หรือยกข้อร้องเรียน หรือสั่งให้ด าเนินการเยียวยาหรือลงโทษ
สมาชิก ที่ถูกร้องเรียนอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามมาตรา ๘๕ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพเพ่ือพิจารณา 
           มาตรา ๖๘ คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน มีอ านาจหน้าที่ควบคุมการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนกรณีมีผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยฝ่าฝืนจริยธรรม
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สื่อมวลชนให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม และมีอ านาจหน้า ที่  อ่ืนๆตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
          เมื่อประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน ถ้า
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
จริยธรรมสื่อมวลชน 
            มาตรา ๖๙ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจแต่งตั้งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนคน
หนึ่งหรือหลายคนเป็นอนุกรรมการหรือคณะท างาน ให้กระท ากิจการใดกิจการหนึ่งในขอบอ านาจของ
คณะกรรมการจริยธรรม เว้นแต่การน าเสนอค าวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
           มาตรา ๗๐ กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ แต่ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
         มาตรา ๗๑ เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมมีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๖๗ (๔) แล้ว ให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งค าวินิจฉัยพร้อมรายละเอียดไปยังประธานคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพท าการ
พิจารณาและจะสั่งยืน แก้หรือกลับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมรวมทั้งสั่งให้ลงโทษสมาชิก
หรือด าเนินการเยียวยาใดแก่ผู้เสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘๕ ก็ได้ และก่อนที่จะมีค าสั่ง
ดังกล่าวคณะกรรมการสภาวิชาชีพอาจสั่งให้คณะกรรมการจริยธรรมท าการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ หาก
คณะกรรมการสภาวิชาชีพมิได้มีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยใดๆมายังประธานกรรมการจริยธรรมภายใน
ก าหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ให้ถือว่าคณะกรรมการสภาวิชาชีพมีความเห็นยืนตามค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการจริยธรรมค าสั่งและหรือค าวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพให้เป็นที่สุด 
         มาตรา ๗๒ บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการน าเสนอข่าวสาร สาร และเนื้อหาที่ขัด
ต่อมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่สังกัดองค์กรสื่อใด หรือองค์กรสื่อมวลชนที่ไม่จดแจ้ง
ตามมาตรา ๖มีความประสงค์จะได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาความเสียหายให้ยื่นหนังสือร้องเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษรภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่รู้หรือถือว่าได้รู้ถึงการก ระท าที่ขัดต่อ
มาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนด 
           เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาชพีได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ด าเนินกระบวนการไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน และข้อบังคับมาตรฐานจริยธรรมตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพประกาศก าหนด แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในก าหนด
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
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            มาตรา ๗๓ บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการน าเสนอข่าวสาร สาร และเนื้อหาที่ขัด
ต่อมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่พอใจค าวินิจฉัยขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ตาม
มาตรา ๑๘ ให้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าวินิจฉัยดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในก าหนดสามสิบวันนับ
แต่วันที่รู้หรือถือว่าได้รู้ถึงค าวินิจฉัยนั้น 
          เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ด าเนินกระบวนการไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
ให้เป็นที่สุด 
            มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการจริยธรรมเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ และอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
           มาตรา ๗๕ ให้น าความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่
คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนด้วยโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๘ 

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 

           มาตรา ๗๖ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความ
คิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการสื่อมวลชน 
หรือบุคคลอื่นใดจะสั่งการหรือกระท าการใดให้การเสนอข่าวผิดไปจากจริยธรรมสื่อมวลชน หรือจ ากัด
การแสดงความคิดเห็นโดยอิสระมิได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนตามที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 
          ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน 
          ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างจะกระท าการใดที่ท าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนได้รับผลร้ายในทางใด ๆ เพราะเหตุที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ของตนโดยสุจริตและชอบด้วยจริยธรรมสื่อมวลชนมิได้ 
          มาตรา ๗๗ การกระท าใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นสาธารณะของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือจริยธรรมสื่อมวลชน 
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ส่วนที่ ๙ 
มาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

                          
           มาตรา ๗๘ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถูกละเมิดเสรีภาพตามมาตรา ๗๖ หรือได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากมีการด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ และประสงค์จะได้รับความ
คุ้มครองหรือได้รับการเยียวยา ให้ร้องเรียนเป็นหนังสือพร้อมด้วยพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกละเมิด หรือได้รับความเดือดร้อน แล้วแต่กรณีการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
            มาตรา ๗๙ ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๗๘ คณะกรรมการสภาวิชาชีพจะ
พิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวแทนคณะกรรมการสภาวิชาชีพก็ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก าหนด 
            คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งจะแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นกรรมการก็ได้ แต่อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งสรรหาจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน 
             มาตรา ๘๐ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งต้องไม่เกินสามสิบวัน และ
ให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 
              มาตรา ๘๑ ในระหว่างที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพยังมิได้วินิจฉัยเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องเรียนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพให้ความช่วยเหลือโดยไม่ใช่เป็นการให้กู้ยืม 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพจะก าหนดเงื่อนไขให้ใช้คืนในภายหลังเมื่อผู้ร้องเรียนได้รับการชด ใช้ค่า
ทดแทนหรือค่าเสียหายจากผู้กระท าละเมิดแล้ว หรือก าหนดเงื่อนไขอ่ืนใดด้วยก็ได้ 
           ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าผู้ร้องเรียนจงใจแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ เพ่ือให้
คณะกรรมการสภาวิชาชีพเชื่อว่าได้รับความเดือดร้อน เป็นเหตุให้ได้รับความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีอ านาจเรียกให้ผู้ร้องเรียนใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละเจ็ดจุดห้า
ต่อปี 
              มาตรา ๘๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ หรือ
มาตรา ๗๗ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีค าวินิจฉัยให้ผู้กระท าการฝ่าฝืนด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือชดใช้ความเสียหาย หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือเป็นการเยียวยาความ
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เสียหายที่เกิดข้ึนและแจ้งให้ผู้กระท าการ ฝ่าฝืน หน่วยงานที่กระท าการฝ่าฝืน หรือผู้บังคับบัญชาของ
หนว่ยงานดังกล่าว หรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
           ผู้ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
            มาตรา ๘๓ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ 
หรือมาตรา ๗๗ และการด าเนินการกับเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
หรือส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คณะกรรมการสภาวิชาชีพอาจด าเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการสื่อมวลชน หรือบุคคลอ่ืนใด 
เพ่ือให้แก้ไขหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามควรแก่กรณีได้ 
 

ส่วนที่ ๑๐ 
มาตรการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

 
             มาตรา ๘๔ ผู้ใดได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอัน
เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน และประสงค์จะได้รับความคุ้มครองหรือได้รับการเยียวยา ให้
ร้องเรียนตามบทบัญญัติในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ และ มาตรา ๑๘ แล้วแต่
กรณีผู้ร้องเรียนผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการใช้
สิทธิทางศาล 
           มาตรา ๘๕ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
                 (๑) ตักเตือน หรือต าหนิเป็นลายลักษณ์อักษร 
                 (๒) มีค าสั่งให้เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ 
               (๓) เผยแพร่ค าวินิจฉัยต่อสาธารณะผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ 
              (๔) เพิกถอนสมาชิกสภาพ 
        มาตรา ๘๖ การเผยแพร่ผลการพิจารณาและค าวินิจฉัยตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๙ 
และมาตรา ๔๕ (๔) ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องบุคคลใดหรือคณะกรรมการใด ๆ ทั้งในทางแพ่งและ
ทางอาญามไิด ้
        มาตรา ๘๗ เรื่องร้องเรียน ที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรสื่อมวลชน 
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน หรือสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน
ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้น โดยพิจารณาตามมาตรฐานกลางที่คณะกรรมการสภาวิช าชีพ
ก าหนดตามมาตรา ๕๗และให้น าความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาใช้บังคับแก่กรณีนี้
ด้วยโดยอนุโลม 

Ref. code: 25605903011343DJG



140 

             มาตรา ๘๘ ถ้าการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนกระท าไป
ตามค าสั่งของเจ้าของกิจการสื่อมวลชนหรือผู้บังคับบัญชา ให้ถือว่าเจ้าของกิจการสื่อมวลชนที่ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนปฏิบัติงานอยู่ หรือผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนผู้นั้น 
กระท าการฝ่าฝืนและต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึนด้วย 
 

ส่วนที่ ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

 
              มาตรา ๘๙ ในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่ได้รับโทษตามมาตรา ๘๕ (๑) (๒) (๓) แต่ไม่ปฏิบัติตาม ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
มีอ านาจปรับทางปกครอง ดังนี้ 
                (๑) ฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพเป็นครั้งแรก ให้ลงโทษ
ปรับทางปกครองชั้น ๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
               (๒) ฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพเป็นครั้งที่สอง ให้ลงโทษ
ปรับทางปกครองชั้น ๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
                 (๓) ฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิชาชีพในกรณีร้ายแรง ให้ลงโทษ
ปรับทางปกครองชั้น ๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และเพิกถอนสมาชิกสภาพ 
               มาตรา ๙๐ ในกรณีที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๘๙ แต่ไม่ยอมช าระหรือช าระไม่ครบถ้วน
ถูกต้องให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
               มาตรา ๙๑ ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน โดยไม่ด าเนินการยื่นขอ
จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตามมาตรา ๓๐ (๑) จากสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
               มาตรา ๙๒ องค์กรสื่อมวลชนใด ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘ หรือ รับบุคคลซึ่ง
ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลตามพระราชบัญญัตินี้เข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนในองค์กรสื่อมวลชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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บทเฉพาะกาล 
 
                    มาตรา ๙๓ ในวาระเริ่มต้นเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้มี “คณะกรรมการ
เพ่ือเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ”ประกอบไปด้วย 
                  (๑) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
                   (๒) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 
                 (๓) เลขาธิการ กสทช. กรรมการ 
           (๔) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กรรมการ 
                  (๕) ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการ 
                    (๖) นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรรมการ 
                  (๗) นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กรรมการ 
                  (๘) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรรมการ 
                     (๙) ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กรรมการ 
                    (๑๐) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรรมการ 
                     (๑๑) นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรรมการ 
                     (๑๒) ประธานสภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งชาติ กรรมการ 
                     (๑๓) ผู้แทนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ 
                  มาตรา ๙๔ ให้คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพแห่งชาติและเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                  (๑) รับจดแจ้งองค์กรสื่อมวลชน ตามมาตรา ๖ และองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตาม
มาตรา ๑๓ 
                  (๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มตามมาตรา ๑๓ 
                  (๓) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรสื่อมวลชน องค์การวิชาชีพ เพื่อการจดแจ้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                  (๔) ด าเนินการเพ่ือให้เกิดและจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ ตามมาตรา ๔๐ 
                  (๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินการของ
คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
                ให้คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ มีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
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             มาตรา ๙๕ ให้คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดท า
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยออกเป็นประกาศดังนี้ 
             (๑) การก าหนดการแบ่งกลุ่มสื่อมวลชนที่มีความจ าเป็นต้องก ากับดูแล 
              (๒) การก าหนดขั้นตอน และวิธีการจดแจ้งตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ 
              (๓) จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอ านาจหน้าที่ 
          ทั้งนี้ ต าแหน่งพนักงานและลูกจ้างของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ จะมีจ านวน
เท่าใดและเป็นต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก าหนด โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก 
              มาตรา ๙๖ ให้คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกินสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
             ในวาระเริ่มแรกของการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ คณะกรรมการเพ่ือ
เตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ยกเว้นบุคคลตาม (๑) และ (๒) ของมาตรา ๙๓ จะ
ด ารงต าแหน่งใดๆในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมิได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดสองปี นับแต่วันที่มีสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
            มาตรา ๙๗ ให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสรรเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่ 
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ให้เพียงพอเพ่ือใช้จ่ายตามหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
            ให้ประธานกรรมการ คณะกรรมการ อนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ทั้งนี้ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 
            ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน ของคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ไปเป็นของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
            ให้พนักงานและลูกจ้างของคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพนักงานและ
ลูกจ้างของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ กับให้ถือว่าเวลาท างานของบุคคลดังกล่าวเป็นเวลาท างาน
ในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้ด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือนค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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                 มาตรา ๙๘ ให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสรรเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
ให้แก่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติให้เพียงพอเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจหรือวัตถุประสงค์
ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในก าหนดเวลาห้าปีแรก 
นับแต่วันที่มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติโดยให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
              วิธีการงบประมาณการเบิกจ่ายของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามวรรคหนึ่ง
จะต้องใช้เพ่ือการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเท่านั้น จะน าไป
อุดหนุนหรือจัดสรรให้หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นไม่ได้ 
              มาตรา ๙๙ ให้บุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อยู่ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไปได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไปด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ภายในสองปีนับแต่
วันที่มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 
                มาตรา ๑๐๐ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการ
ด าเนินการตามบทเฉพาะกาลนี้ 
              ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
              นายกรัฐมนตรี 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวภัทราพร ตั๊นงาม 
 

วันเดือนปีเกิด 26 พฤศจิกายน 2523 
 

ต าแหน่ง ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

ประสบการณ์ท างาน ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
ผู้สื่อข่าว ส านักข่าวไทยไทม์ 
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