
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.25581

SRA 
Media Review



วารสารอิศราปริทัศน์ 2

คณะที่ปรึกษา 
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
ผู้อำานวยการบริหารสถาบันอิศรา
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง นักวิชาการอิสระ 

คณะกรรมการบริหาร 
รศ.ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ์  ประธาน
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  กรรมการ
รศ.อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการ
ธาม  เชื้อสถาปนศิริ กรรมการ
ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ

กองบรรณาธิการ
รศ.ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ์  บรรณาธิการ และบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ โฆษณา
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  ผู้ช่วยบรรณาธิการ (วิชาชีพ)
รศ.อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี ผู้ช่วยบรรณาธิการ (วิชาการ)
ธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้ช่วยบรรณาธิการ (วิชาการ)
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
   

ข้อมูลทางบรรณานุกรม
วารสารอิศราปริทัศน์ (Isra Media Review)
วารสารวิชาการด้านนิเทศศาสตร์
ISSN  :  1513-6922 (สื่อมวลชนปริทัศน์เดิม) 
บรรณาธิการ  :  รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ 
พิมพ์ครั้งแรก  :  เมษายน 2558 
จำานวน   :  500 เล่ม 
ออกแบบปกและรูปเล่ม  :  Digital Dog Design, kuzzdesign@gmail.com
จัดทำาโดย  :  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย  :  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ที่อยู่ในการติดต่อ  :  538/1 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
  โทรศพัท ์02-2413905 E-mail : isramediareview@gmail.com 
พิมพ์ที่  :  บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำากัด ซ.เพชรเกษม 102/2  

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 



ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.25583

 ในยคุการเปลีย่นผา่นของเทคโนโลยดีา้นการสือ่สาร ทำาใหบ้ทบาทของสือ่มวลชนทวี

ความสำาคัญต่อการรับรู้ เข้าถึงและมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ และวิถีการดำาเนินชีวิตของ

สังคมอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อใหม่ (newmedia) ที่เข้ามามีบทบาทต่อคนในสังคมทุกระดับ 

นอกจากเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ การเข้าถึงของสังคมแล้ว ปัจจัยอีก

ประการ ได้แก่ การแข่งขันธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล ที่ทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น การนำา

เสนอเนื้อหา สาระ ข่าวสาร และรายการต่างๆ มุ่งการแข่งขัน และการตลาดเป็นสำาคัญ จึงไป

มผีลต่อส่ิงทีสั่งคมแต่ละภาคส่วนเรยีกรอ้ง ถงึสือ่ใหย้ดึหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพี 

ดังขึ้น มากขึ้น มากขึ้นเป็นลำาดับ 

 จริยธรรมที่สังคมเรียกร้องจากสื่อ จึงเป็นสิ่งที่สื่อหันมาทบทวนบทบาทหน้าที่ของ

สื่อในฐานะสื่อมืออาชีพ องค์กรวิชาชีพสื่อจะต้องรวมพลังอย่างเข้มแข็ง เข้มข้น เพื่อพัฒนา 

ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในทุกแขนงให้ตระหนักถึง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ ของวิชาชีพให้

เป็นที่ยอมรับของสังคมทุกภาคส่วน ในส่วนของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ / สื่อมวลชน จะ

ต้องช่วยกันผลักดันทั้งในด้านการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษาและร่วมมือกับองค์กร

วชิาชพีสือ่ทกุแขนง เพือ่ใหส้ือ่เปน็สือ่แบบมอือาชพีทีย่ดึหลกัจรยิธรรมของวชิาชพีตนไดอ้ยา่ง

เต็มภาคภูมิ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ์ 
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จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน : 
การศึกษาในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

รองศาสตราจารย์ พันตำารวจโทหญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท*

 จากบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏอยู่จากอดีตจนปัจจุบัน เราคงไม่สามารถปฏิเสธความ

สำาคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมได้ เพราะสื่อมวลชนทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในชุมชน และในโลกส่วนอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกล ทำาให้ประชาชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับ

ความบันเทิง และสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตผ่านสื่อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน

นี้ เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาไปไกลจนเกินกว่าจะหยุดยั้ง บทบาทของสื่อมวลชน

ยิ่งมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนยุคดั้งเดิมในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ จนกระทั่งสื่อสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมต่อกัน

เป็นเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพที่ทำาให้

มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และสามารถเข้าถึงผู้รับสารจำานวนมาก

ขึ้นพร้อมๆกัน การดำาเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันจึงหนีไม่พ้นการบริโภคสื่อ หรือการ

บริโภคข้อมูลข่าวสารทั้งความรู้และความบันเทิงผ่านสื่อได้เลย

 นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการสื่อมวลชนของโลกตะวันตกในยุคคริสต์ศตวรรษ

ที่ 18 บทบาทของสื่อมวลชนในยุคแรกคือหนังสือพิมพ์ (newspapers) ซึ่งมีความสำาคัญมาก

จนทำาให้สื่อมวลชนได้รับการยกย่องว่าเป็นฐานันดรที่สี่ (Fourth Estate) ที่มีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนทางสังคมได้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีสื่อเชิงธุรกิจและเชิงประชานิยม (com-

mercial and popular press) เกดิขึน้มาก จึงทำาให้สือ่มีอทิธพิลในการขับเคลือ่นท้ังสงัคมและ

เศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน ธุรกิจหนังสือพิมพ์ในอดีตใช้บุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องมือทาง

ธรุกจิเพือ่ดำาเนนิงานด้านข่าวสารด้วยความรวดเรว็และสามารถสือ่สารกนัได้กว้างไกล แต่บาง

ครั้งแทนที่สื่อจะเน้นการนำาเสนอความคิดเห็น (opinion) อย่างตรงไปตรงมา หนังสือพิมพ์ใน

ยคุนัน้กลบัไปเน้นธุรกจิของข่าว (business of news) โดยเน้นข่าวลอือือ้ฉาวเพือ่ความตืน่เต้น

ของผูอ่้านหรอืเพือ่หวงัเพิม่ยอดขาย บางครัง้มกีารนำาเสนอข่าวสารอย่างขาดความรบัผดิชอบ

และขาดซึ่งจริยธรรม ปัญหานี้มีมานานนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

* ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�นโยบ�ยก�รสื่อส�ร ส�ข�วิช�นิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
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เน่ืองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของสื่อนั้นเน้นการทำากำาไรจากธุรกิจสื่อมากเกินไป จนกระทั่งก่อให้

เกิดปัญหาขึ้นในสังคมและนำาไปสู่การรณรงค์เรียกร้องให้มีการทบทวนถึงบทบาทหน้าท่ีของ

สือ่มวลชนและขอให้มกีารตรวจสอบส่ือมวลชน เพือ่ให้สือ่มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามน่าเชือ่ถอื 

และมคีวามเป็นวชิาชพีมากขึน้ ด้วยเหตนุี ้ในเวลาต่อมาจงึมกีารก่อตัง้สมาคมนกัหนงัสอืพมิพ์ 

(Journalism Association) ขึ้นเพื่อให้มีบทบาทในการถ่วงดุลกับสื่อเชิงธุรกิจ โดยสนับสนุน

ความเป็นนักวิชาชีพ ให้มีการรายงานข่าวด้วยความเป็นกลางและความถูกต้องตรงตามความ

เป็นจริงเพื่อให้ประชาชนผู้อ่านได้รับประโยชน์ 

 ต่อมาเมื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทในวงการสื่อสารมวลชนมากข้ึน เช่น 

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ทำาให้ประชาชนผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงเนื้อหา

ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น บทบาทของสื่อมวลชนจึงขยายออกไปเสมือนไม่มี

ขอบเขตจำากัด ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกลาย

มาเป็นเครือ่งมอืทีป่ฏวิตักิารสือ่สารของมนษุย์ แต่ศกัยภาพของสือ่ใหม่กท้็าทายการทำาหน้าที่

ของสื่อมวลชนด้วยในขณะเดียวกันแม้ว่าหน้าที่หลักที่สำาคัญของสื่อมวลชนคือ การให้ข้อมูล

ข่าวสาร (to inform) การให้การศึกษา (to educate) และการให้ความบนัเทงิ (to entertain) 

แต่ในการทำาหน้าที่เหล่านั้นก็ยังมีประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างไม่จบสิ้น เช่น กรณีที่สื่อมีการนำา

เสนอภาพและเนื้อหาที่รุนแรง ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสมต่อกาลเทศะและวุฒิภาวะของ 

ผูอ่้านและผู้ชมทีเ่ป็นเดก็และเยาวชนหรอืการรายงานข่าวทีไ่ม่เป็นกลางและบดิเบอืนประเดน็ 

ซึ่งสื่อมวลชนประเภทนี้ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมา 

 อันทีจ่รงินัน้ วิชาชพีส่ือมวลชนเป็นวชิาชพีทีไ่ด้รบัสทิธแิละเสรภีาพเป็นพเิศษจากทกุ

สังคมมานับแต่อดีตจนปัจจุบัน เพราะเชื่อกันว่า “เสรีภาพของสื่อคือเสรีภาพของประชาชน” 

เสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) หรือเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of 

Expression) เป็นสิทธิทางการเมืองในการสื่อสารความคิดของบุคคลผ่านการพูดและการ

แสดงออก สทิธแิละเสรภีาพในการพดูได้รบัการยอมรบัว่าเป็นสทิธมินุษยชนภายใต้ข้อ 19 แห่ง

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และได้

รบัการยอมรบัในกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศในกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political Rights) 

ซึง่ประเทศไทยได้รบัรองเป็นภาคขีองกฎหมายทัง้สองฉบบัเช่นเดยีวกนั นอกจากนัน้ ประเทศ

ต่างๆ หลายประเทศก็มีบทบัญญัติของกฎหมายรับรองถึงความมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชนรวมถึงสื่อด้วย เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา มี

บทบัญญัติที่เรียกว่า First Amendment ซึ่งห้ามการกระทำาใดๆ ที่เป็นการปิดกั้นการแสดง
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ความคิดเห็นของสื่อ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 39 

และ พ.ศ.2550 มาตรา 45 และ 46 ถึงกระนั้นก็ตาม สังคมก็ยังมีคำาถามทุกวันว่า ความมี

เสรีภาพของสื่อนั้นได้ถูกใช้ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบทางจริยธรรมด้วยหรือไม่

 ประเดน็ปัญหาต่างๆ เหล่านีเ้คยเกดิขึน้ในอดตีและยงัดำารงอยูจ่นถงึยคุปัจจบุนั แม้ว่า

จะเกิดแนวคิดในกลุ่มบรรทัดฐานหรือปทัสฐานของสื่อ (Normative Theories of Media) 

ซ่ึงกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อในอุดมคติหรือที่ควรจะเป็น เช่น ทฤษฎีความรับผิดชอบ

ของสื่อต่อสังคม (Social Responsibility Theory of the Press) ซึ่งบุคคลในแวดวงวิชาชีพ

สื่อมวลชนย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดี และแม้ว่าสื่อมวลชนจะได้แสดงความรับผิดชอบโดยการ

สร้างกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณของตนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่อง

มือควบคุมในการทำาหน้าที่ของตนแล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่ผู้บริโภคสื่อได้รับความเสียหาย เสีย

เปรียบ หรือถูกชักจูงไปในทางที่มิชอบจากอิทธิพลของสื่อก็ยังคงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเด็น

เกีย่วเนือ่งกบัเรือ่งการทีส่ือ่นำาเสนอข้อมูลท่ีบดิเบอืน เน้ือหารนุแรงและลามกอนาจาร หรอืการ

ที่สื่อรับสินบนและละเมิดสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่ง

ที่ไม่อาจถูกละเลยหรือมองข้ามได้

จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน
 ในปี พ.ศ.2553 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนให้มีการจัด

ทำาชดุวจิยัเรือ่งจรยิธรรมในวชิาชพีต่างๆ ซึง่หน่ึงในน้ันคอืวิชาชีพสือ่มวลชน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย 2) ศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัติามจรยิธรรมในวชิาชพีสือ่มวลชน 3) หาแนวทาง/มาตรการ

กำากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน และ 4) นำาเสนอกรอบ

จรยิธรรมในวชิาชพีสือ่มวลชน ผูเ้ขยีนเป็นหวัหน้าโครงการวจิยัจรยิธรรมในวชิาชพีสือ่มวลชน 

ในนามศนูย์ศกึษานโยบายการสือ่สาร มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช การวจัิยน้ีใช้วธิกีารวจัิย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไป มีการดำาเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและผู้บริหารสื่อประเภทต่างๆ คือหนังสือพิมพ์ 

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต จำานวน 20 คน ขั้นตอนที่ 2 การสำารวจความ

คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนและประชาชนจำานวน 400 คน จากภาคกลาง ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ และข้ันตอนท่ี 3 การสัมภาษณ์กลุ่ม 

นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนจำานวน 30 คน พร้อมทั้งการจัดเสวนาวิชาการ

อีก 2 ครั้งเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
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 ผลการวิจัยจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถสรุปได้ตามหัวข้อต่อไปนี้

 

 1. สภาพการณ์เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย

 การวิจัยนี้พบว่าสื่อในประเทศไทยมีปัญหาด้านจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น เกิดจากการที่

มีองค์กรสื่อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะส่ือใหม่ และสื่อชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดองค์กรวิชาชีพ

รองรับอย่างเป็นทางการ ทำาให้สื่อมวลชนเหล่านี้ยังไม่มีแนวทางในการกำากับดูแลที่ชัดเจน 

นอกจากนั้นยังมีปัญหาจากผู้ประกอบการและผู้ปฎิบัติภายใต้ระบบทุนนิยม มีการแทรกแซง

ทางการเมือง การขาดความรู้ด้านจริยธรรม และการขาดความเคร่งครัดในการกำากับดูแล

กันเอง ปัญหาด้านจริยธรรมอาจเกิดจากความไม่รู้ของผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริโภคมีการตรวจ

สอบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ส่ือมวลชนเองก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาจริยธรรมของ

ตนเองด้วย

ศูนย์ศึกษ�นโยบ�ยก�รสื่อส�ร ส�ข�วิช�นิเทศศ�สตร์ มสธ. ร่วมกับโครงก�รวิจัยเรื่อง “จริยธรรมในวิช�ชีพสื่อมวลชน” 
ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) จัดก�รเสวน�ท�งวิช�ก�รเรื่อง“จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนไทยในโลกแห่งการแข่งขัน” ในวันที่ 26 เมษ�ยน 2555 ณ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม� 
ธิร�ช โดยมีผู้ร่วมเสวน�คือคุณบุญเลิศ คช�ยุทธเดช อดีตที่ปรึกษ�สำ�นักพิมพ์มติชน ดร.นิพนธ์ น�คสมภพ น�ยกสม�คม
โทรทัศน์ด�วเทียม (ประเทศไทย) และคุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมป�ณี น�ยกสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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 การวิจัยนี้พบว่าการที่สื่อมวลชนไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดจริยธรรมมีสาเหตุมาจาก

ความไม่มเีกณฑ์ด้านจรยิธรรมทีช่ดัเจน ซึง่เป็นผลมาจากการขาดความใส่ใจด้านจรยิธรรมอย่าง

จริงจังขององค์กรสื่อ ผู้ปฏิบัติงานสื่อไม่ให้ความสำาคัญกับหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม การยึด

แนวคิดในเรื่องการกำากับดูแลตนเอง การไม่มีกฎหมายและไม่มีสมาคมที่เข้ามาดูแล นอกจาก

น้ันการละเมิดจริยธรรมอาจเกิดจากการดำาเนินธุรกิจสื่อแบบทุนนิยม ทำาให้สื่อคำานึงถึงราย

ได้หรือผลตอบแทนเชิงธุรกิจมากกว่าความถูกต้อง รวมถึงการถูกแทรกแซงทางธุรกิจจนอาจ

ทำาให้สื่อขาดจริยธรรมได้ 

 วิจัยนี้พบว่าปัญหาสภาพการบังคับใช้จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนมี 2กรณี คือ 1) 

กรณีที่สื่อมวลชนเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพอยู่แล้ว เมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม ก็จะมี

การฟ้องร้อง ร้องเรียน และจะมีการสอบสวน แต่ส่วนใหญ่ไม่อาจควบคุมกันเองได้ เพราะมี

ความสัมพันธ์และเกรงใจกันเอง และ 2) กรณีที่สื่อมวลชนยังไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ

โดยเฉพาะสือ่ทีเ่กดิขึน้ใหม่ ควรมกีารใช้ระเบยีบหรอืกฎหมายรองรบัให้มอีงค์กรวชิาชพีรบัผดิ

ชอบกำากับดูแลด้วย

 2. ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพ

สื่อมวลชน

 ปัจจัยทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัติามจรยิธรรมในวชิาชพีสือ่มวลชนมอียู่ 

4 ประการคือ 1) ด้านเจ้าของทุน ธุรกิจรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงาน 2) ด้านการเมือง 3) ด้านภาค

รัฐ และ 4) ด้านภาคประชาชน

 ปัญหาอุปสรรคด้านเจ้าของทุน

 ปัจจัยด้านธุรกิจถือว่าเป็นปัญหาหลักที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะมีส่วนสำาคัญใน

การกำาหนดโครงสร้าง ทิศทาง เนื้อหา และบทบาทต่างๆ ของสื่อมวลชนจนอาจทำาให้สื่อขาด

การคำานงึถงึจรยิธรรม เนือ่งจากมุง่ไปทีผ่ลตอบแทนเชิงธรุกจิมากกว่าความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ซึ่งอำานาจของทุนนี้สามารถส่งผลกระทบไปถึงระดับผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนได้

 ปัญหาอุปสรรคด้านการเมือง

 การเมืองมีความสัมพันธ์กับจริยธรรมสื่อใน 2 ลักษณะ คือ 1) การแทรกแซงสื่อเพื่อ

ผลประโยชน์หรืออำานาจแก่ฝ่ายตน รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน และ2) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นเจ้าของสื่อกับการเป็นนักการเมืองซึ่งทั้งสองลักษณะมีผลต่อ

การทำาหน้าที่อย่างเป็นกลาง
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 ปัญหาอุปสรรคด้านภาครัฐ 

 ภาครัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนในเชิงนโยบายซึ่งส่วน

ใหญ่รฐัจะเป็นผูก้ำาหนดโดยไม่คำานงึถงึความเป็นจรงิหรอืในทางปฏบิตัริฐัไม่ได้ให้การสนบัสนนุ

และมกีระบวนการส่งเสรมิจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งจรงิจงัหรอืบางครัง้การทำาหน้าทีข่องสือ่กม็ี

การเผชิญกับอำานาจรัฐด้วย

 ปัญหาอุปสรรคด้านประชาชน 

 ปัญหาและอปุสรรคด้านประชาชนคอืการทีป่ระชาชนขาดความรูเ้ท่าทนัสือ่ และขาด

การมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการทำาหน้าทีข่องสือ่มวลชน จงึไม่สนใจในประเดน็เชิงจรยิธรรม

ของสื่อมากเท่าที่ควร

 3. กลไกในการกำากับดูแลจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบ และการควบคุม

หรือการตรวจสอบกันเอง เพราะสื่อย่อมมีความเข้าใจในธรรมชาติของสื่อด้วยกันเองมากกว่า 

ผูอ้ืน่ นอกจากนัน้ ผูใ้ห้ข้อมลูบางส่วนมคีวามเหน็ว่าต้องใช้สงัคมควบคมุด้วย อย่างไรกต็าม การ

กำากับดูแลกันเองมักจะมีปัญหาด้านการบังคับหรือการลงโทษ จึงมักเป็นการขอความร่วมมือ

มากกว่าการกำากับดูแลกัน เมื่อเกิดความผิดพลาดจะใช้การตักเตือนกันและขอความร่วมมือ 

นอกจากนั้น การควบคุมกันเองเชิงจริยธรรมควรปราศจากการแทรกแซงของภาครัฐโดยภาค

รัฐควรมีบทบาทในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและอำานวยความสะดวก

 ส่วนประเด็นการสร้างกรอบจริยธรรมร่วมกัน หรือแยกกันตามแขนงวิชาชีพสื่อน้ัน 

ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบั 2 แนวทาง คอื 1) ควรมีการสร้างจรยิธรรมร่วมกนัเป็นหนึง่เดยีว 

และ 2) ควรมีการสร้างจริยธรรมหลักและมีจริยธรรมย่อยแยกตามแขนงวิชาชีพ ผู้ให้ข้อมูล

ที่มีแนวคิดว่าควรมีการสร้างจริยธรรมร่วมกันเป็นหน่ึงเดียว ให้เหตุผลว่าจะทำาให้สื่อมวลชน

มีจุดยืนที่แน่นอนตรงกัน แต่ที่สำาคัญคือจริยธรรมต้องสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง ส่วนผู้ให้

ข้อมูลที่เห็นว่าควรมีการสร้างจริยธรรมหลักและมีจริยธรรมย่อย กล่าวว่าธรรมชาติของสื่อ

แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน และเน้ือหาข่าวสารเดียวกันท่ีถูกนำาไปเผยแพร่ในรูปแบบ

สื่อที่แตกต่างกันควรมีการใช้วิจารณญาณและการกำากับดูแลที่แตกต่างกันด้วย 

 4.ความจำาเป็นของการเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

 ผู้ให้ข้อมูลมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ โดยส่วน



ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.255813

ที่เห็นด้วยนั้นระบุว่ามีผลดีเพราะทำาให้สื่ออยู่ภายใต้กฎระเบียบแบบแผน แต่สมาคมวิชาชีพ

ต้องมีความเข้มแข็ง ไม่มีการเมือง พวกพ้องหรือผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง มิฉะนั้นสื่อก็จะไม่

เข้มแข็งและอาจตกเป็นเครื่องมือของคนบางกลุ่มได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้า

เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพมีความกังวลว่าอาจกลายเป็นการเพิ่มอำานาจต่อรองหรือเป็นช่อง

ทางแสวงหาผลประโยชน์ได้

 สำาหรับการสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อมวลชน 

4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มสื่อหนังสือพิมพ์ กลุ่มสื่อวิทยุกระจายเสียง กลุ่มสื่อโทรทัศน์ และกลุ่มสื่อ

อินเทอร์เน็ตนั้นมีประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่น่าสนใจ คือ สมาคมและองค์กรวิชาชีพสื่อ

หนังสือพิมพ์มักไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน ไม่มีอำานาจในการลงโทษ มีแต่การขอความร่วมมือ 

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการวิชาชีพไม่มีความเป็นมืออาชีพมากพอ หลายครั้งที่ผู้สื่อข่าวมี

จิตสำานึกในเรื่องจริยธรรม แต่โครงสร้างใหญ่คือตัวองค์กรสื่อไม่ได้วางระบบให้มีการปกป้อง

ผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้ เน้นการทำาข่าวให้ขายได้ก่อนในขณะที่ประเด็นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องรอง 

การใช้หลักกำากับดูแลตนเองมปัีญหาคอืท้ังสือ่ท่ีเป็นตวับคุคล และสือ่ทีเ่ป็นองค์กรไม่กำากบัดแูล

ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 สำาหรบัส่ือวิทยกุระจายเสียงนัน้ ปัจจบุนัมกีารประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงเป็น

จำานวนมากและหลากหลายประเภท และผูจ้ดัรายการวทิยใุห้ความสำาคญัต่อความต้องการของ

นายทุนมากกว่าจรยิธรรมทีค่วรจะมใีนฐานะทีเ่ป็นสือ่มวลชน จงึไม่สนใจทีจ่ะควบคมุหรอืตรวจ

สอบการทำางานของตนหรอืของผูจ้ดัรายการอืน่ๆ เพราะขณะนีย้งัไม่มมีาตรการทางกฎหมาย

ทีช่ดัเจนในการควบคมุ อาศยัเพยีงมาตรการว่ากล่าวตกัเตอืน หรอืกระแสตอบรบัจากผูฟั้งและ

กระแสสังคม ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพนัก ส่วนสื่อโทรทัศน์มุ่งทำาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจสนองผู้

ชมระดับล่าง ปัจจุบันจึงมีการถ่ายทอดเนื้อหารายการที่ไม่สมควร ทำาให้เกิดการเลียนแบบที่

ไม่เหมาะสม ทั้งยังมีการเสนอข่าวความรุนแรง เช่น ข่าวอาชญากรรม ส่วนอินเทอร์เน็ตเป็น

ช่องทางการสื่อสารที่ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงมีความเป็นส่วนตัวในการสื่อสาร ทำาให้มีความ

ซับซ้อนยากแก่การแยกแยะและตรวจสอบจริยธรรมของแต่ละบุคคล

 ผูร่้วมอภปิรายในการสมัภาษณ์กลุม่ให้ความเหน็ว่าสือ่มวลชนควรกำากบัดแูลจรยิธรรม

โดยเริ่มจากตัวเอง โดยใช้จริยธรรมที่มีในชีวิตประจำาวันเป็นหลักและนำามาใช้ในวิชาชีพด้วย 

ส่วนมาตรการป้องกัน การดูแล และการลงโทษ สามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆ คือ เริ่มจาก

ระดับว่ากล่าวตักเตือนของผู้จัดรายการด้วยกันผ่านสมาคมวิชาชีพ ระดับการกำากับดูแลตาม

มาตรการทางกฎหมาย จนถึงระดับสังคม คือ กระแสสังคมจากผู้ฟังและสังคมร่วมกันตรวจ
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สอบ ดูแล และเรียกร้องให้ผู้จัดรายการสนใจในจริยธรรมของตนเอง บางครั้งผู้เสียหายที่ได้

รบัผลกระทบจากสือ่มวลชนกไ็ม่มกีารฟ้องร้องด้วยเหตขุองข้อจำากดัในเรือ่งทุนทรพัย์ หรอืเหน็

ว่าเป็นการเสยีเวลา ดงันัน้องค์กรสือ่และเจ้าของสือ่จะต้องกล้าตรวจสอบหรอืเซนเซอร์ตนเอง

และคนของตน โดยเฉพาะเรื่องที่ผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ การกำากับดูแลที่ควรจะเป็น

ไปคือการกำากับดูแลร่วมกัน (co-regulation) ระหว่างภาครัฐ องค์กรสื่อ และภาคประชาชน 

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองควรกลั่นกรองชี้แนะให้กับเด็กและเยาวชน ควรมีองค์กรกลางมาจัด

ทำามาตรฐานเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ควรให้นักวิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติงานเข้า

ร่วมในการพิจารณาหรือจัดทำากฎระเบียบ/มาตรฐานให้เหมาะสม ผู้ประกาศหรือผู้ดำาเนิน

รายการควรมีมาตรฐานกลางรับรองซึ่งมีการควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้น สถาบัน

ครอบครวัจดัว่าเป็นสงัคมใกล้ตวัทีส่ดุทีต้่องช่วยปลกูฝังเรือ่งจรยิธรรมควบคูไ่ปกบัสถาบนัการ

ศึกษาในฐานะที่เป็นผู้สอนและผลิตนักสื่อสารมวลชนด้วย

 ผูร่้วมอภปิรายในการสมัภาษณ์กลุม่ยงัให้ความเหน็ว่า การละเมดิหรอืการทีส่ือ่มวลชน

ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมก่อให้เกิดผลกระทบใน 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) ด้านประชาชน เพราะสื่อ

มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟัง/ประชาชนในฐานะที่เป็นผู้รับสื่อหรือประเด็นสาร 

2) ด้านสงัคม เพราะส่ือช่วยให้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเรว็จงึทำาให้มผีลกระทบต่อสงัคม

ในวงกว้างได้ง่าย และ 3) ด้านตัวสื่อเอง เพราะการขาดจริยธรรมทำาให้สื่อขาดความน่าเชื่อถือ

ในความรู้สึกของประชาชน

 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และการสำารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณจากกลุ ่ม

ส่ือมวลชนและกลุ่มประชาชน ผู้วิจัยสรุปประเด็นจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนที่สามารถ

นำามากำาหนดเป็นกรอบจริยธรรมในภาพรวม โดยให้นำ้าหนักจากมากไปน้อยตามระดับความ

คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยตัดประเด็นที่มีความหมาย

ซำ้ากันออกไป จะได้ กรอบจริยธรรมจาก 22 ประเด็นสำาคัญ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

จากผลการวิจัยข้างตน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้
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ลำาดับ ประเด็น ค่าเฉลี่ย

1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 4.37

2 การคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะ 4.37

3 การไม่นำาเสนอ/ส่งข้อมูลอันอาจกระทบต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพ 4.36

4 ความเป็นกลาง ไม่ลำาเอียงในการทำาหน้าที่สื่อมวลชน 4.35

5 ความถูกต้องแม่นยำาในการนำาเสนอข้อมูล 4.34

6 การไม่นำาเสนอ/ส่งข้อมูลอันอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ 4.32

7 ความซื่อสัตย์ และการยึดมั่นเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน 4.32

8 การไม่นำาเสนอ/ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จและสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น 4.31

9 การสร้างจิตสำานึก การปลูกฝังอุดมการณ์การยึดถือในเกียรติและความภาคภูมิใจใน

วิชาชีพ

4.31

10 การระมัดระวังประเด็นที่อาจกระทบต่อเชื้อชาติศาสนาและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใน

สังคม

4.30

11 การทำาหน้าที่อย่างโปร่งใส ให้สังคมตรวจสอบได้ 4.28

12 การธำารงรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี 4.28

13 การไม่นำาเสนอ/ส่งข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือวุ่นวายในสังคม 4.28

14 การมีความรับผิดชอบด้านจริยธรรมของผู้ประกอบกิจการ/เจ้าของสื่อ 4.28

15 การไม่ใช้วิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 4.27

16 การระมัดระวังตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นที่ใช้ถ้อยคำาไม่สุภาพ 4.26

17 การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและแหล่งข้อมูล 4.25

18 การไม่ตกอยู่ใต้อำานาจ/การครอบงำาของธุรกิจหรืออิทธิพลที่มิชอบ 4.25

19 การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น 4.23

20 การช่วยชี้นำาสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง 4.23

21 ความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 4.22

22 การไม่นำาเสนอภาพหรือข้อความที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 4.22
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 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนควรมีมาตรการส่งเสริมจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน รวม

ทั้งมีความจริงใจในการกำากับดูแลกันเอง (self-regulation) เพื่อเป็นการยกมาตรฐานวิชาชีพ

ของตน และไม่ควรปิดกั้นการตรวจสอบจากสังคม ควรเปิดโอกาสให้องค์กร/บุคคลภายนอก

เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบจริยธรรมในวิชาชีพสื่อได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ใน

รูปแบบการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เป็นต้น ท้ังน้ี

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลภายนอกว่าสื่อได้ทำาหน้าที่บนพื้นฐานของจริยธรรม 

ไม่เห็นแก่พวกพ้อง และสามารถเป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง

 2.ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารมวลชน

 ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารมวลชนควรยึดม่ันในจริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ของตนตามทีไ่ด้รบัการสอน/อบรมมาจากสถาบันการศกึษาและขององค์กรวิชาชีพ ไม่ควรเหน็

แก่ผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว จนละเลยบทบาทหน้าท่ีของสื่อในการสร้างสรรค์

และจรรโลงสังคม นอกจากนั้น การรวมกลุ่มวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนจะช่วยให้สื่อมีความ

เป็นเอกภาพและมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน

มากขึ้น

 3.ข้อเสนอแนะสำาหรับองค์กรกำากับดูแล

 องค์กรกำากับดูแล เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการเป็นตัวกลางส่งเสริม

จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ได้ โดยการใช้อำานาจตามที่กฎหมายมอบหมาย

หน้าท่ีให้ เช่น การส่งเสรมิการรวมกลุม่วิชาชพีสือ่ การพฒันาเนือ้หารายการ และการประกอบ

กจิการสือ่บนหลกัของจรยิธรรมโดยให้ทนุสนบัสนนุและส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรด้านสือ่สาร

มวลชนอย่างกว้างขวาง

 4.ข้อเสนอแนะสำาหรับสถาบันการศึกษา

 สถาบันการศึกษาทัว่ไปควรปลูกฝังความรูเ้ท่าทันสือ่ให้แก่นักเรยีนตัง้แต่ยงัเดก็ เพราะ

เดก็เตบิโตมาในโลกของสือ่ โดยเฉพาะในปัจจบุนัทีม่สีือ่ใหม่ซึง่เดก็สามารถเข้าถงึได้ง่ายตลอด 

24 ชั่วโมง และมีเนื้อหาที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็กอย่างท่วมทัน ส่วน

สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ก็มีบทบาทสำาคัญ

ในการปลูกฝังความรู้และทัศนคติในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้แก่บุคลากรสื่อใน

อนาคต ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงควรให้ความสำาคัญกับจริยธรรมมากเท่าๆกับเนื้อหาทาง
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วิชาการ และควรประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อก่อให้เกิดการแลก

เปลีย่นเรยีนรูท้ีท่นัต่อเหตกุารณ์และสามารถผลตินกัวชิาชีพทีส่ามารถออกไปปฏบิตังิานสือ่สาร

มวลชนได้ในโลกแห่งความเป็นจริง

 5.ข้อเสนอแนะสำาหรับภาคประชาชน

 เนื่องจากประชาชนคือหัวใจหรือเป้าหมายของการทำาหน้าท่ีสื่อมวลชน ดังน้ัน 

ประชาชนและสังคมจึงควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของตนในฐานะผู้อ่าน/ผู้ฟัง/ผู้

ชม ในระดับครอบครัว ผู้ปกครองควรทำาหน้าที่ชี้แนะให้เด็กมีความรู้เท่าทันสื่อ รู้จักแยกแยะ

สือ่ทีด่แีละไม่ด ีรูจ้กัเลอืกบรโิภคสือ่ทีเ่หมาะสม ในระดบัสงัคม ประชาชนควรมบีทบาทหน้าที่

เชงิรกุในการตรวจสอบการทำาหน้าทีข่องสือ่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ส่งข้อคดิเหน็ การ

สนบัสนนุสือ่ทีม่จีรยิธรรม การต่อต้านสือ่ทีข่าดจรยิธรรม การมส่ีวนร่วมในฐานะสภาผูช้ม กลุม่

ผู้ปกครอง ฯลฯ เพื่อให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีจริยธรรม

 หลังจากจบงานวิจัยจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนฉบับนี้แล้ว ผู้เขียนพบว่ามีผู้สนใจ

ทำางานวจิยัเกีย่วกบัจรยิธรรมสือ่มวลชนในประเทศไทยอกีหลายฉบบั แสดงให้เหน็ว่าประเดน็

จริยธรรมยังคงอยู่ในความสนใจของวงการวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างต่อเน่ือง 

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกที่เกิดขึ้นทุกวินาที ด้วยเทคโนโลยี

โทรคมนาคมและการสื่อสารที่ช่วยให้คนรับส่งข่าวสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว การแข่งขัน

อย่างไม่หยุดยั้งของธุรกิจสื่อที่กลายเป็นองค์กรระดับโลก และความต้องการบริโภคข้อมูล

ข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มเกิดขึ้นอย่างไม่มีขีดจำากัด สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่งให้สื่อมีบทบาท

สำาคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตคนและสังคมอย่างมากมายและกว้างไกลอย่างไร้พรมแดน มุม

มองของจริยธรรมสื่อมวลชนจึงไม่ได้ถูกจำากัดอยู่เพียงในขอบเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง

หรอืสงัคมใดสงัคมหนึง่เท่านัน้ ผูท้ีส่นบัสนนุให้จรยิธรรมสือ่มวลชนเป็นประเดน็ระดบัสากลให้

เหตผุลว่า 1) ปัญหาในทางปฏบิตั ิเนือ่งจากจรยิธรรมสือ่มวลชนทีมี่อยูเ่ดมิไม่สามารถครอบคลมุ

ปัญหาจริยธรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนที่ทำางานในระดับสากล/นานาชาติได้ และ 2) 

ปัญหาในทางจริยธรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำาให้คนเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารในระดับโลก เช่น การสื่อสารผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต ดังนั้นสื่อมวลชน

จึงควรมีความรับผิดชอบในระดับโลกในรูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม โดยควรคำานึงถึง

ความหลากหลายในมิติต่างๆ ในโลกด้วย มิฉะน้ันการทำางานท่ีขาดจริยธรรมของสื่อมวลชน

จึงอาจส่งผลกระทบในระดับโลกได้เช่นกัน
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จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน

 การที่ผู้นำาอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Commu-

nity)” ภายในปี พ.ศ.2558 ซึ่งกำาลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้ และจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ

ในด้านต่างๆ รวมทั้งจะทำาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประชากรในภูมิภาคอาเซียนมีความ

สะดวกและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน สื่อมวลชนทุกประเภทใน

แต่ละประเทศสมาชิกจึงมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการทำาหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและ

วฒันธรรมระหว่างกนัซึง่บทบาทเหล่านีค้วรกระทำาภายใต้กรอบจรยิธรรมและความรบัผดิชอบ

ของส่ือมวลชนด้วยแนวทางและมาตรฐานเดยีวกนั อย่างไรกต็าม ประเทศในภมูภิาคอาเซยีนมี

ความหลากหลายและแตกต่างในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงส่งผลต่อแนวทาง

ปฏิบัติงานของสื่อและระดับความเข้มงวดในการกำากับดูแลสื่อมวลชน และน่ันย่อมหมายถึง

มาตรฐานทางจรยิธรรมของสือ่ในแต่ละประเทศทีม่คีวามแตกต่างกนัด้วย ซึง่อาจเป็นอปุสรรค

ต่อผู้ประกอบการและผูป้ฏบิตังิานด้านสือ่สารมวลชนในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในอนาคต

อันใกล้นี้ได้ ดังนั้น การแสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็น เพื่อ

ให้ส่ือมวลชนในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนและ

มีความรับผิดชอบต่อสังคมในภูมิภาคอาเซียนโดยรวม รวมท้ังเป็นโอกาสให้แต่ละประเทศมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เสนอแนะแนวทางการกำากับดูแลและสร้างสรรค์กรอบ

จรยิธรรมทีม่คีวามเหมาะสมกับบรบิทของภมิูภาค เพือ่ให้สือ่มวลชนทำาหน้าทีด้่วยความถูกต้อง 

เหมาะสมภายใต้กรอบแห่งเสรีภาพและความรับผิดชอบสูงสุดต่อสังคมอาเซียนร่วมกัน

 สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดทำาโครงการพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมอบหมาย

ให้ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำาเนินการร่วมกับสถาบัน

วิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะการวิจัยเรื่องจริยธรรม

สือ่มวลชนในภมูภิาคอาเซยีน เป็นส่วนหนึง่ของโครงการพฒันาบคุลากรดงักล่าวของ กสทช. ซึง่

ผูเ้ขยีนเป็นหวัหน้าโครงการวจิยัการวจิยัเรือ่งจรยิธรรมสือ่มวลชนในภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN 

Media Ethics) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ศกึษาเปรยีบเทยีบแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรม จรรยาบรรณ และการกำากบั

ดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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 2. ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามจริยธรรมของสื่อมวลชนในภูมิภาค

อาเซียน

 3. ศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงและสื่อใหม่ใน

ภูมิภาคอาเซียน 

 4. หาแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมจริยธรรมของสื่อมวลชนในภูมิภาค

อาเซียน 

 5. นำาเสนอกรอบจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน 

 การวจิยัเรือ่งจรยิธรรมสือ่มวลชนในภมูภิาคอาเซยีนมรีะยะเวลาดำาเนนิการ 1 ปี เกบ็

ข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์นักวิชาการและนัก

วิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อในภูมิภาคอาเซียนจำานวน 28 คน การ

สัมภาษณ์ส่ือมวลชนในภูมิภาคอาเซียนนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยการคัดเลือก

แบบเจาะจง ได้ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำานวน 28 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ 1) 

การสัมภาษณ์นักวิชาการไทยจำานวน 4 คน และนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนไทยจำานวน 12 คน 

ผู้วจิยัใช้การสมัภาษณ์แบบเผชญิหน้าและสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ รวมทัง้การส่งคำาถามให้ตอบ

ผ่านระบบออนไลน์ในกรณทีีไ่ม่สามารถนดัหมายเพือ่ทำาการสมัภาษณ์ได้ 2) การสมัภาษณ์ชาว

ต่างชาตจิำานวน 12 คน ใช้การสมัภาษณ์แบบเผชิญหน้าในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวม

ทัง้การส่งคำาถามเพิม่เตมิให้ตอบผ่านระบบออนไลน์ ผูใ้ห้ข้อมลูชาวต่างชาตเิป็นชาวกมัพชูา 1 

คน ลาว 1 คน อินโดนีเซีย 1 คน มาเลเซีย 2 คน พม่า 3 คน เวียดนาม 2 คนชาวออสเตรเลีย

และชาวเยอรมันผู้ทำางานด้านสื่อสารมวลชนในอาเซียน 2 คน ในจำานวนนี้มีนักวิชาการ 1 คน 

และนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนจำานวน 11 คน สื่อมวลชนส่วนใหญ่ทำางานด้านข่าว เช่น  

นักข่าว บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นอกจากนั้นยังมีผู้บริหารระดับสูงของสถานีวิทยุและ

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ รวมทั้งนักสื่อสารมวลชนออนไลน์ ทุกคนมีประสบการณ์ทำางานด้าน

สื่อสารมวลชนระหว่าง 10-30 ปี 

 หลังจากสรุปผลการวิจัยเบ้ืองต้นแล้ว ได้มีการจัดประชุมนำาเสนอผลงานและรับฟัง

ความคิดเห็นจากนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อในประเทศไทย (stakeholders hearing) ใน

รูปแบบการเสวนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมสื่ออาเซียน : โอกาสและความเป็นไปได้” เมื่อวัน

ที่ 25 กันยายน 2557
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 ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนด้านกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์นี ้ยงัได้มีการจดัการสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร 

และการเสวนาวิชาการระดับนานาชาติอีก 2 ครั้ง โดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด

เหน็กบันกัวชิาการและวชิาชพีด้านสือ่สารมวลชนในภมูภิาคอาเซยีน ซึง่ผูเ้ขยีนได้เกบ็รวบรวม

ข้อมูลมาประกอบการวิจัยด้วย

   

   

ศูนย์ศึกษ�นโยบ�ยก�รสื่อส�ร มสธ. ร่วมกับ กสทช. และ Thai PBS จัดก�รเสวน�วิช�ก�รเรื่อง จริยธรรมสื่ออ�เซียน: 
โอก�สและคว�มเป็นไปได้ โดยมีผู้ร่วมเสวน�คือ รศ.อรุณีประภ� หอมเศรษฐี ประธ�นสภ�วิช�ชีพกิจก�รก�รแพร่ภ�พ
และก�รกระจ�ยเสยีง (ประเทศไทย) คณุสมชยั สวุรรณบรรณ ผูอ้ำ�นวยก�รองค์ก�รกระจ�ยเสยีงและแพร่ภ�พส�ธ�รณะ
แหง่ประเทศไทย คณุชวรงค ์ลมิปป์ทัมป�ณ ีทีป่รกึษ�ชมรมนักข่�วอ�เซยีน และผูด้ำ�เนินก�รเสวน� ดร.เจษฎ� ศ�ล�ทอง
เมื่อวันที่ 25 กันย�ยน 2557 ณ โรงแรมเจ้�พระย�ป�ร์ค กทม.
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 ผลการวิจัยเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนสามารถสรุปได้ดังนี้

 แม้ว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนจะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน แต่

สภาพแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ดัง

นั้นสภาพการทำางานของส่ือมวลชนในแต่ละประเทศจึงมีความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติที่

แตกต่างกนัอยูบ้่าง ซึง่ส่งผลถงึปัญหาด้านจรยิธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลจรยิธรรมของ

สื่อมวลชน

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามจริยธรรมของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน

 ประชาคมอาเซียนเป็นการรวมตัวกันของประเทศต่างๆ ที่มีความหลากหลายมาก 

ปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญอยู่ที่ ระบบการเมือง วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และสังคมของ

แต่ละประเทศซึง่แตกต่างกนัไป ดงันัน้การกำาหนดประเดน็จรยิธรรมเรือ่งใดเรือ่งหนึง่กอ็าจจะ

ไปกระทบกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และการเมืองของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่อง

Regional Symposium on ASEAN Media Ethics จัดโดย Thai PBS เมื่อวันที่ 8-9 ธันว�คม 2557 ณ โรงแรม
เจ้�พระย�ป�ร์ค กทม.
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ยากทีจ่ะบงัคบัใช้ได้อย่างจรงิจงัและทำาให้แต่ละประเทศมมีมุมองต่างกนัในประเดน็จรยิธรรม

บางประเด็น อาจทำาให้เกิดอคติและไม่สามารถยอมรับทัศนคติที่แตกต่างกันได้ 

 นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

จริยธรรมว่า 1) สื่อขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเมื่อนำาไปสู่การ

ปฏบิตั ิ2) สือ่มวลชนในหลายประเทศของภมูภิาคอาเซยีนได้รบัเงนิเดอืนน้อย ค่าตอบแทนตำา่ 

จงึมแีนวโน้มทีจ่ะทำาผดิจรยิธรรมในการรบัผลประโยชน์ตอบแทน 3) ผูป้ฏบิตังิานสือ่ขาดความ

เป็นมืออาชีพ ขาดการศึกษาฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพด้านสื่อที่เข้มแข็ง 4) ระบบทุนนิยม

สื่อมีผลต่อการที่สื่อมวลชนไม่สามารถปฏิบัติตามจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพการแข่งขัน

ที่เข้มข้นในธุรกิจสื่อและความจำาเป็นเพื่อการดำาเนินธุรกิจให้อยู่รอดอาจมีส่วนบั่นทอนความ

มั่นคงของการยึดมั่นในอุดมการณ์ของสื่อมวลชนได้ 5) ในบางประเทศ สื่อมวลชนไม่รับรู้ถึง

การมีจริยธรรมวิชาชีพเพราะต้องทำาหน้าที่ตามที่พรรคการเมืองกำาหนดเพื่อสนับสนุนพรรค 

(คอมมิวนิสต์)

 ผลกระทบเกีย่วกบัจรยิธรรมของสือ่แพร่ภาพกระจายเสยีงและสือ่ใหม่ในภมูภิาค

อาเซียน 

 สือ่ใหม่มผีลกระทบต่อจรยิธรรมมาก ไม่เพยีงในประเทศไทยหรอืในประเทศอาเซยีน 

แต่มผีลกระทบกบัทกุประเทศทัว่โลก และเป็นเรือ่งยากท่ีจะควบคมุ อย่างไรกต็าม สือ่ใหม่ไม่ใช่

สื่อมวลชนไปเสียทั้งหมด จึงต้องมีการแยกแยะและนิยามให้ถูกต้อง การกำากับดูแลจริยธรรม

ของบุคคลจึงเป็นเรือ่งยาก เพราะการกำาหนดกรอบจรยิธรรมขึน้มากำากบัส่วนทีเ่ป็นสือ่มวลชน

ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนที่เป็นเสรีภาพในการแสดงออกของปัจเจกชนได้

 ผลกระทบจากสื่อใหม่ที่เห็นได้ชัดคือ ความรวดเร็วที่คู่มากับความผิดพลาด สื่อ

ออนไลน์เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวลือ การรุกลำ้าความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และการใช้ภาษาเพื่อ

สร้างความเกลียดชังได้ง่ายที่สุด และรวดเร็ว รวมทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนั้น ทุกวันนี้

สื่อมวลชนเองก็ใช้สื่อใหม่โดยเฉพาะ Facebook ของบุคคลสำาคัญเป็นแหล่งข่าวด้วย อย่างไร

ก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งยังมีความเห็นว่าโทรทัศน์ยังจัดว่าเป็นสื่อดั้งเดิมที่มีอิทธิพลสูงต่อ

ปัญหาด้านจริยธรรมเช่นกัน เพราะมีทั้งภาพและเสียง จึงมีความเปราะบางที่จะนำาเสนอภาพ

ที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือกลายเป็นผู้ซำ้าเติมความทุกข์ยากของผู้ที่ตกเป็นข่าว 
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 แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมจริยธรรมของสื่อในภูมิภาคอาเซียน 

 การวจัิยนีเ้สนอแนวทางในการส่งเสรมิจรยิธรรมร่วมของสือ่มวลชนในภมูภิาคอาเซยีน

ดังนี้

 1) การส่งเสริมจริยธรรมควรต้องเริ่มจากในระดับประเทศของตนเองก่อน แล้วจึง

ขยายไปเป็นข้อกำาหนดร่วมของสื่อมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน

 2) การส่งเสรมิจรยิธรรมควรเริม่จากระดบัปัจเจกข้ึนไป คอืสร้างความตระหนักเรือ่ง

จริยธรรมในหมู่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้กว้างขวาง และส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับการใช้สื่อมวลชน (media literacy) ให้แก่ภาคประชาชน เพื่อให้พลัง

ประชาชนผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารจะเป็นตัวกำากับจริยธรรมของสื่อมวลชนทาง

อ้อม

 3) สร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน โดยให้การศึกษา

และฝึกอบรมทางวิชาชีพสื่อมวลชนแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับประเทศและ 

ภายใต้ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

 4) จัดให้มเีวทพีดูคุย ประชมุและสมัมนาด้านจรยิธรรมสือ่มวลชนในภมิูภาคอาเซยีน

อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นโอกาสให้สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนได้มีโอกาสพบปะ

พูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ ตลอดจนแสวงหาทางแก้ปัญหา

ด้านจริยธรรมร่วมกันและจะนำาไปสู่ข้อตกลงในการกำาหนดจริยธรรมร่วมกันได้

 ข้อเสนอกรอบจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน

 จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำาคัญเพื่อนำาเสนอ

เป็นกรอบจริยธรรมร่วมสำาหรับสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนได้ดังนี้

 1. สื่อมวลชนอาเซียนควรมีความเข้าใจและเคารพความแตกต่างและความหลาก

หลายด้าน เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในแต่ละบริบทของแต่ละประเทศใน

อาเซียนการส่งเสริมความเป็นชาตินิยมต้องไม่กระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศในอาเซียน

 2. ส่ือมวลชนอาเซียนควรเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่นำาเสนอข้อมูลและภาพท่ี

เป็นการละเมดิผูอ้ืน่และชนชาตอิืน่และมคีวามระมดัระวงัในการนำาเสนอประเดน็

เกี่ยวกับเด็กสตรีและคนพิการ

 3. สื่อมวลชนอาเซียนไม่ควรใช้ภาษาเพื่อสร้างความเกลียดชัง (hate speech) ทั้ง

ในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน



วารสารอิศราปริทัศน์ 24

 4. ส่ือมวลชนอาเซียนควรเคารพทรัพย์สินทางปัญญาการนำาผลงานของผู้อื่นมาใช้

หรือเผยแพร่ต้องมีการขออนุญาตเจ้าของผลงานหรือมีการอ้างอิงตามวิธีการ

หรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมหรือเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล

 5. ส่ือมวลชนอาเซยีนต้องไม่เปิดเผยแหล่งข่าวหรอืแหล่งข้อมลูหากการเปิดเผยนัน้

จะนำาความเสื่อมเสียหรือความเดือดร้อนไปสู่แหล่งข่าวนั้นๆ

 6. สื่อมวลชนอาเซียนควรนำาเสนอข่าวอย่างเที่ยงตรง เป็นกลาง ไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

 7. ส่ือมวลชนอาเซยีนต้องช่วยกนัสนับสนุนและยกย่องการทำางานบนหลกัจรยิธรรม 

และช่วยกันปกป้องสื่อมวลชนที่ถูกคุกคาม/ทำาร้ายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีจริยธรรม

 8. สือ่มวลชนอาเซยีนควรมจีติสำานกึสาธารณะในภาพกว้าง ไม่มองข้ามหรอืละเลย

ประเด็นข่าวหรือเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อสังคมโลกและภูมิภาค แม้ว่าจะไม่ใช่

เหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้ในประเทศตนเอง เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อมหรอืความรนุแรง

และควรนำาเสนออย่างรอบด้าน ไม่ลำาเอียงหรือมีผลประโยชน์แอบแฝง

 9. สือ่มวลชนอาเซยีนต้องไม่รบัอามสิสนิจ้างหรอืผลประโยชน์เพือ่แลกกบัการปฏบิตัิ

หน้าที่ที่ขัดต่อจริยธรรม

 10. สือ่มวลชนอาเซยีนไม่ควรทำาการโฆษณาชวนเช่ือหรอืโฆษณาสรรพคณุสนิค้าเกนิ

จริง

 11. สื่อมวลชนอาเซียนควรปฏิบัติงานด้วยการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

 12. สื่อมวลชนอาเซียนต้องให้โอกาสผู้ที่ตกเป็นข่าวได้ชี้แจงอย่างเหมาะสมและเป็น

ธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 13. สือ่มวลชนอาเซยีนควรใช้สือ่ออนไลน์และเทคโนโลยกีารสือ่สารสมยัใหม่อย่างมี

ความรู้และความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบุคคลหรือสังคมในทุก

ระดับ
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 ข้อเปรียบเทียบจากการวิจัยทั้งสองเรื่อง

 จากการวจิยัเรือ่งจรยิธรรมในวชิาชพีสือ่มวลชนทัง้สองเรือ่ง ผูเ้ขยีนมองเหน็ประเดน็

ร่วมจากผลการวิจัย ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการละเมิด/ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในประเทศไทยและประเทศ

ในภูมิภาคได้แก่ระบบทุนนิยมในธุรกิจสื่อ ค่าตอบแทนในการทำางานตำ่า และ

การขาดความรู้เรื่องจริยธรรมอย่างเพียงพอ 

 2. สื่อออนไลน์เป็นภาวะคุกคามด้านจริยธรรมของสังคมในทุกประเทศ แม้ว่าผู้ใช้

สื่อออนไลน์จะมิใช่สื่อมวลชนเสมอไป

 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ (media literacy) เป็นแนวทางที่สำาคัญและจำาเป็นใน

การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนผู้บริโภคสื่อและทุกสังคม

 4. การให้ความรู ้ด้านจริยธรรมและพัฒนาความเป็นวิชาชีพจะช่วยยกระดับ

มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพของสื่อมวลชนได้

 เป็นทีสั่งเกตว่าผลการวิจัยในประเทศไทยพบว่าประเดน็สำาคญัท่ีควรถูกกำาหนดไว้เป็น

จริยธรรมสื่อมวลชนในอันดับต้นๆ ได้แก่ความรับผิดชอบต่อสังคมการคำานึงถึงประโยชน์

สาธารณะการไม่นำาเสนอ/ส่งข้อมูลอันอาจกระทบต่อสถาบันอันเป็นท่ีเคารพความเป็นกลาง 

ไม่ลำาเอียงในการทำาหน้าที่สื่อมวลชนและความถูกต้องแม่นยำาในการนำาเสนอข้อมูลในขณะที่

การวิจัยในภูมิภาคอาเซียนจะให้ความสำาคัญในอีกมิติ ได้แก่ การเคารพสิทธิมนุษยชน ความ

หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นระดับนานาชาติ

มากกว่าจริยธรรมสื่อมวลชนทั่วไป

 ผู้เขียนเห็นว่าการสร้างกรอบจริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนเป็นเรื่องที่น่า

สนับสนุน แม้ว่าจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้ยาก เพราะประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างทาง

เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมแต่ควรเริ่มต้นจากการกำาหนดกรอบกว้างๆ เป็นแนวทางท่ี

ทุกประเทศจะปฏิบัติได้ร่วมกัน ก่อนที่จะก้าวไปถึงประเทศที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่า การที่ 

นักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนยังคงมีการถกเถียงกันในประเด็นด้านจริยธรรมทั้งในระดับ

ชาตแิละนานาชาต ิย่อมเป็นหนทางทีก่่อให้เกดิความตระหนกัและสร้างความร่วมมอืร่วมใจใน

การส่งเสริมให้สื่อมวลชนในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนาตนเองไปสู่ความ

เป็นมืออาชีพและสามารถรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการทำางานในวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมได้

ในที่สุด แม้ว่าจะใช้เวลาก็ตามที 
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บทความวิชาการ
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เนื้อหาการเรียนการสอนกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

ดร.บุปผา บุญสมสุข*

 

 สือ่เป็นวิชาชพีทีค่วบคู่ไปกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ด้วยหลกั

การเสรีภาพสื่อ สื่อต้องเอาความจริงมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ เสรีภาพของสื่อจะมีมาก

หรือน้อย ดูได้จากการที่ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างไร เช่น รับข่าวสารได้เพียงด้านเดียว รับ

ข่าวสารเฉพาะรัฐบาลหรือไม่ เพราะความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศมีความแตก

ต่างกัน อาจมีข้อจำากัดในด้านการรักษาความม่ันคงของประเทศ การป้องกันเสรีภาพของผู้

อื่น เป็นต้น แต่การใช้เสรีภาพต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ และต้องคำานึงถึงผลกระทบ

ต่อสิทธิของผู้อื่นด้วย (ม�นิจ สุขสมจิตร, 15 พฤศจิก�ยน 2557)

 ปัญหากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่

สามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา จะเห็นได้จากสถานการณ์ของสื่อออนไลน์ใน

ประเทศไทย มีผู้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ 33 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคน

ไทยทัง้ประเทศ ในจำานวนนีใ้ช้สือ่สงัคมออนไลน์ประมาณ 30 ล้านคน เป็นผูใ้ช้ Facebook 28 

ล้านบัญชี เป็นผู้ใช้ Twitter 4.8 ล้านบัญชี เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้ใช้ Instagram 2 

ล้านบัญชี เพื่อติดตามดารา คนที่ชื่นชอบ และขายของเป็นผู้ใช้ Line 15 ล้านบัญชี (ชวรงค์

ลิมป์ปัทมป�ณี, 15 พฤศจิก�ยน 2557)

 จากสถานการณ์สือ่ออนไลน์ดงักล่าว ทำาให้ประเทศไทยมกีารใช้สือ่ทางออนไลน์เป็น

อนัดบัสามของโลก รองจากประเทศญีปุ่น่ และประเทศอนิโดนเีซยี เมือ่คนส่วนใหญ่นยิมใช้สือ่

ออนไลน์กันมาก ทำาให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้เอง ปัญหาที่ตามมาคือ การเสี่ยงกับ

ความไม่เป็นส่วนตัว เช่น กรณีของน้องไลล่าท่ีมีการเผยแพร่คลิปท่ีสร้างข้ึนเอง จนเกิดเป็น 

กระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคม และสื่อได้นำาเรื่องนี้มาเผยแพร่ หรือภาพเหตุการณ์ของ

ชาวอิหร่านที่ทำาระเบิดใส่ขาตัวเองขาด และมีคนนำาเผยแพร่กลายเป็นกระแสดังในสื่อสังคม 

จึงทำาให้ไม่มีความเป็นส่วนตัว 

 ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นการพดู การนำาเสนอเรือ่งราวต่างๆ ลงไปในสือ่ออนไลน์ เช่น ภาพ

พยาบาลชสูองนิว้ โดยด้านหลงัเป็นผูไ้ด้รบับาดเจ็บจากสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สื่อควรตระหนักว่าภาพดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไร และควรตรวจสอบที่มาของภาพก่อนนำา

* หัวหน้�ส�ข�วิช�ว�รส�รศ�สตร์ คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยรังสิต
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เสนอหรอืไม่ ดังนัน้ ส่ือสังคมจึงมอิีทธิพลค่อนข้างมากสมยัก่อนเรามนีกัเลงปากกา แต่ปัจจบุนั

เรามีนักเลงคีย์บอร์ด 

 ปัญหาจริยธรรมของส่ือจึงทำาให้คนที่เข้ามาอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มีความซับซ้อน 

และต้องแข่งกับเวลาเพื่อตอบรับกับสภาวะของแต่ละสื่อ มีการถกเถียงกันเรื่องเนื้อหาการใช้

พื้นที่ส่ือ จะทำาอย่างไรไม่ให้ใช้ในลักษณะการแสวงหาผลประโยชน์กับประชาชน ปัญหาใน

วงการสื่อที่พบจึงมีความหลากหลาย เช่น กระบวนการคลุมเครือในจริยธรรมของสื่อ รวมถึง

การเผยแพร่ภาพ ข้อมูลข่าวสารของผู้สื่อข่าว โดยไม่มีการไตร่ตรอง เพราะสื่อจำานวนไม่น้อย

ไม่สนใจว่าจะต้องรับผิดชอบอะไร คิดว่าตัวเองมีเสรีภาพ

 ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้นำาเสนอแนวปฏิบัติ

ด้านจริยธรรมของสื่อออนไลน์ และจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี้

 

 แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของสื่อออนไลน์

 ข้อที่ 1 สมาชิกพึงเคารพและให้การยอมรับเนื้อหาข่าวหรือภาพข่าวที่ผลิตโดย

สมาชิกด้วยกัน โดยการนำาเสนอซำ้าข่าวหรือภาพข่าวดังกล่าว สมาชิกต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา 

เวลาในการนำาเสนอ รวมทั้งสร้างจุดเชื่อมโยง (link) ของข่าว หรือภาพข่าวนั้น กลับไปยัง 

เวบไซต์ของสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวหรือภาพข่าวด้วย

 ข้อที่ 2 สมาชิกพึงเคารพและให้การยอมรับข้อมูลข่าวสารหรือภาพข่าวท่ีผลิตโดย

แหล่งข้อมูลอ่ืน โดยการคัดลอกข้อความใดจากหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ 

ต้องบอกที่มาของข้อความนั้น

 ข้อที่ 3 เนื่องจากการนำาเสนอข่าวสารหรือภาพข่าว ผ่านเว็บไซต์ของสมาชิกสามารถ

กระทำาได้ตลอดเวลา ดังนั้น สมาชิกพึงใช้วิจารณญาณสูงสุดในการนำาเสนอข่าวและภาพข่าว

ต่างๆ ด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อมิให้นำาไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในสังคม

 ข้อที่ 4 สมาชิกพึงส่งเสริม สนับสนุน และให้ความเคารพต่อผลงานข่าวหรือภาพข่าว

ของนกัข่าวภาคพลเมอืง ไม่ว่าข่าวหรอืภาพข่าวนัน้ จะนำาเสนอโดยตรงมายงัสมาชกิ หรอืผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking) ต่างๆ

 จริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

 ข้อที่ 1 ‘สื่อสังคมออนไลน์’ (Social Media) หมายถึง ช่องทางการสื่อสารผ่าน 
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เวบไซต์ และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถ

สื่อสารเนื้อหา อาทิ Twitter.com, Facebook.com, Youtube.com, Weblog ต่าง ๆ

 ข้อที ่2 การนำาเสนอข่าวโดยการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ขององค์กรสือ่มวลชน ควรมีหลกั

ในการอ้างอิงถึงองค์กรสื่อมวลชน ชื่อองค์กรสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด 

สญัลกัษณ์ หรอืชือ่ย่อ ทีแ่สดงถงึองค์กรสือ่มวลชน มาตรการทางเทคนิคท่ียนืยนัถึงสถานะและ

ความมีตัวตนขององค์กรสื่อมวลชน รวมถึงการประกาศต่อสาธารณชนตามช่องทางที่องค์กร 

มีอยู่

 ข้อที่ 3 การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรสื่อมวลชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควร

เป็นไปตามข้อบงัคบัจรยิธรรม หลกัเกณฑ์ และแนวปฏบิตัขิององค์กรทีก่ำากบัดแูลตามทีร่ะบไุว้

ในหมวดหนึง่ และต้องไม่เป็นการสร้างความเกลยีดชงัระหว่างคนในสงัคม ไม่ยยุงให้เกดิความ

รุนแรงจนอาจนำาไปสู่ความขัดแย้งและเสียหายรุนแรงขึ้นในชาติ

 ข้อที่ 4 องค์กรสื่อมวลชนต้องให้ความเคารพและยอมรับข้อมูล ข่าวสาร หรือภาพ ที่

ผลิตโดยบคุคลอืน่ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ การคดัลอก เลยีน ข้อความใดๆ จากสือ่สงัคมออนไลน์ 

พึงได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อความนั้นๆ ตามแต่กรณี

 ข้อที่ 5 กรณีจำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือรายงานข่าวใน

ฐานะสื่อมวลชน ต้องอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาของข้อความและข่าวสารน้ันโดยรับรู้ถึงสิทธิ หรือ

ลิขสิทธิ์ขององค์กรหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว

 ข้อที่ 6 การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน (1) กรณีใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ที่ระบุถึงต้น

สงักดั ผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชนพงึใช้ความระมดัระวงัในการปฏบิตัติามข้อบงัคบั จรยิธรรม

แห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความถูกต้อง (Accuracy) สมดุล (Balance) 

และการใช้ภาษาที่เหมาะสม (2) กรณีใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่ระบุถึงตัวตนอันอาจทำาให้เข้าใจว่า

เปน็ผู ้ประกอบวิชาชีพสือ่มวลชน ผูใ้ช้งานพึงระมดัระวงัการนำาเสนอขอ้มูลข่าวและการแสดง

ความคิดเห็นที่อาจนำาไป สู่การละเมิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน 

 ข้อที ่7 การรายงานข้อมลูข่าวสารบนสือ่สงัคมออนไลน์ ผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชน

พงึแยก ‘ข่าว’ กบั ‘ความเหน็’ ออกจากกนัอย่างชดัเจน พงึระวงัการย่อความทีท่ำาให้ข้อความ

นั้นบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง และพึงระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวซำ้า 

 ข้อที ่8 ในกรณทีีเ่วลาเป็นสาระสำาคญัของการนำาเสนอข้อมลูข่าวสาร พงึตระหนกัถงึ

มิติของเวลาในการนำาเสนอข่าวนั้นๆ ด้วย
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 ข้อที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงตระหนักว่าพื้นท่ีบนสื่อสังคมออนไลน์เป็น 

พื้นที่สาธารณะ ไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลที่มีการรายงานจะถูกบันทึกไว้และอาจมีผล

ทางกฎหมายได้

 ข้อที่ 10 ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนำาเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ผู้

ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ

เด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก อนาจาร หวาดเสียว และรุนแรง

 ข้อที่ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พึงระมัดระวังกระบวนการหาข่าวหรือภาพ

จากสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบอย่างถ่ีถ้วน รอบด้าน และควรอ้างอิงแหล่งท่ีมา

เมือ่นำาเสนอ เว้นแต่สามารถตรวจสอบและอ้างองิจากแหล่งข่าวได้โดยตรง การเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสาร ไม่ว่าการรายงานสดผ่านอุปกรณ์ปลายทางต่าง ๆ (Devices) หรือการสร้างข้อความ

บนสื่อสังคมออนไลน์จากการประชุม ‘ปิด’ ต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมก่อน

 ข้อที่ 12 หากการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเกิดความผิดพลาด จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

บุคคลหรอืองค์กรอ่ืน ผูป้ระกอบวิชาชพีสือ่มวลชนต้องดำาเนนิการแก้ไขข้อความทีม่ปัีญหาโดย

ทันที พร้อมทั้งแสดงถ้อยคำาขอโทษต่อบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ต้องให้ผู้

ที่ได้รับความเสียหายมีโอกาสชี้แจงข้อมูลข่าวสารในด้านของตนด้วย

 นอกจากสื่อออนไลน์จะมีบทบาทมากขึ้นแล้ว สื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ก็เป็นอีก

สื่อหนึ่งที่กำาลังเข้ามามีบทบาทต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปฏิวัติ วสิกชาติ กรรมการสภา

วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้พูดถึงระบบดิจิทัลที่เกิดใหม่ว่า ต้องมีการแข่งขันกันใน

เรื่องของคุณภาพเนื้อหา รวมถึงธุรกิจที่เป็นตัวแปรสำาคัญมากที่ไม่ควรละเลย การแข่งขันทาง

ด้านธรุกจิคอืปัจจยัสำาคญัทีน่ำามาสูก่ารนำาเสนอข้อมลูข่าวสาร ซึง่จะถกูแปลงสารไปวดัในเรือ่ง

เรตติ้งของช่องทีวีต่างๆ เพื่อจะนำามาแข่งขันกันเองในกลุ่ม โดยเฉพาะช่องข่าวที่มีการแข่งขัน

และทำาให้เกดิข่าวในลกัษณะล่อแหลม มกีารล่วงลำา้ไปสูเ่รือ่งของจรยิธรรม ข่าวสงัคมทีเ่กดิขึน้

ในปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคล 

 จะเหน็ได้ว่าข่าวเชงิสงัคมทีผ่่านมามข่ีาวทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็และเยาวชนค่อนข้างมาก 

จนกระทัง่กลายเป็นข่าวในเชงิลบ ทำาให้เป็นการละเมดิสทิธทิัง้ทางกฎหมายและจรยิธรรม โดย

เฉพาะข่าวข่มขนื เช่น ข่าวข่มขนืเดก็ทีม่กีารเผยแพร่ภาพเดก็ทีถ่กูข่มขนื และแม่ของเดก็เล่าถงึ

เหตุการณ์อย่างน่าสะเทือนใจ ซึ่งข่าวในลักษณะนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก หรือในบางครั้ง

รวมไปถงึเรือ่งการใช้ความรนุแรงในครอบครวัทีถ่กูนำามาเสนอ อย่างทีผ่่านมามกีรณหีญงิเขมร
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ที่มีหน้าอกใหญ่หลังจากการคลอดบุตร และมีการแพร่ภาพออกอากาศ โดยไม่มีการเซนเซอร์ 

ทำาให้ข่าวออกมาในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย หรือข่าวข่มขืน

ท่ีมีการนำาเสนอภาพบริเวณอวัยวะเพศเด็ก และปล่อยเสียงคำาบรรยายผู้เป็นยาย เล่าถึงราย

ละเอยีดการถกูละเมดิ กรณนีีผู้ป้ระกาศข่าวสามารถปฏเิสธการอ่านข่าวน้ีได้ในฐานะผูป้ระกาศ

ข่าวเป็นผู้คัดกรองด่านสุดท้ายก่อนนำาเสนอ จึงควรตรวจสอบ ซึ่งมีหลายเรื่องที่ส่งกลับไปให้

ทางสถานีหลังจากที่มีคนร้องเรียนเข้ามาถึงความไม่เหมาะสมในการนำาเสนอข่าว และทำาการ

ลบคลิปข่าวนั้นออก หรือภาพบางภาพที่ยังมีอยู่ แต่มีการเบลอภาพเพื่อปกปิดใบหน้า ถือเป็น

วิธีการปฏิบัติต่อความรับผิดชอบที่ทำาตลอดมา ดังนั้น ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ

นักข่าวยังคงมีอยู่ แต่จะทำาอย่างไรให้ไม่เกิดเรื่องในลักษณะนี้ซำ้าขึ้นมาอีก

 ในด้านสื่อหนังสือพิมพ์ ภัทระ คำาพิทักษ์ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมและสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงจริยธรรมที่ผู้

ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ควรตระหนักได้แก่ 

 ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนำามา

ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

 ข้อ 21 ผูป้ระกอบวชิาชพีหนงัสอืพมิพ์ ต้องไม่อวดอ้างหรอือาศยัตำาแหน่งหน้าที ่เพือ่

เรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม 

 ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือ

ผลประโยชน์ใดๆ เพือ่ให้กระทำาการหรอืไม่กระทำาการใดอนัจะขดัต่อการปฏบิตัหิน้าที ่เพือ่ให้

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน

 ทัง้สามข้อนีถ้อืว่าครอบคลมุต่อการปฏบิตัหิน้าท่ีของสือ่มวลชน แต่ปัญหาท่ีต้องเผชิญ

ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่น ส่วนกลาง หรือในส่วนของโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ โลกของ

การสือ่สารสมยัใหม่ประเทศไทยจะเป็นด่านหน้าของการเปลีย่นแปลงในโลกของสือ่ในอนาคต 

ซ่ึงจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ เพราะประเทศเรามีเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่ว่าปัญหาที่

เกิดขึ้นจะเป็นของท้องถิ่นหรือส่วนกลางจะกลายเป็นสื่อใหม่ โดยมี Face book หรือ Line 

เป็นสื่อกลางทำาให้การทำางานมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีทั้งปัญหาของคนที่เป็นสื่อเอง หรือ

รัฐกับองค์กรเอกชน รัฐกับประชาชน สิทธิส่วนบุคคลกับรัฐ สิทธิส่วนบุคคลกับองค์กรเอกชน 

เพราะฉะนั้นในทางสื่อมวลชนควรมีการวางแนวทางในการปฏิบัติงาน

 ประเทศที่มีเสรีภาพสูง สื่อมวลชนจะมีความสำาคัญมาก ถ้าหากว่าเราสามารถใช้

กฎหมายควบคุมกันเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควบคุมตนเองได้จะเป็นตัวอย่างให้กับทุก
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โครงการต่อไป และในทีส่ดุบ้านเมอืงจะดขีึน้ได้ หากเราสะท้อนสงัคมได้ด ีแต่ถ้าสะท้อนสงัคม

ได้ไม่ดี สังคมก็จะไม่ดีด้วย

 ในส่วนของการเรียนการสอนทางด้านสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะกฎหมายและ

จริยธรรมสื่อ ยังคงล้าหลังเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิชาชีพสื่อ ประกอบกับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในปัจจุบันได้ขับเคลื่อนให้การ

ประกอบวชิาชพีสือ่สารมวลชนมกีารหลอมรวมสือ่อย่างเด่นชดั ทำาให้กฎหมายสือ่สารมวลชน

ใหม่ในปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นการหลอมรวมสื่อไว้หลายประเด็น

 สภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต ิโดยความร่วมมอืของศนูย์ศกึษากฎหมายและนโยบาย

สื่อมวลชนสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และองค์กรวิชาชีพสื่อ 4 

องค์กร ประกอบด้วย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย สมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย และสมาคมผูผ้ลติข่าวออนไลน์ โดยได้

รบัการสนบัสนนุจากสำานกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) พจิารณาเหน็ว่า 

การเรยีนการสอนกฎหมายและจรยิธรรมสือ่มวลชนในสถาบนัอดุมศกึษามีความสำาคญัอย่างยิง่

ในการพัฒนาจริยธรรม และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนจึงมี

มติให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรม ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และเพิ่ม

ศักยภาพกลไกการทำางานสื่อทุกประเภทขึ้น 

 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้านกฎหมายและจริยธรรม

สือ่มวลชนในสถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ให้ทนักบัเทคโนโลยแีละการขยายตวัของสือ่ในยคุ

หลอมรวมเพือ่ผลกัดนัให้มกีารรวมตวักนัเพือ่สร้างเครอืข่ายระหว่างนกัวชิาการและนกัวชิาชพี

ในระดบัภมูภิาค เพือ่เพิม่ศกัยภาพกลไกในการร่วมมือทางด้านกฎหมายและจรยิธรรมเพือ่เป็น

แหล่งข้อมูลในการศึกษาจรยิธรรมและกฎหมายสือ่มวลชน โดยรวบรวมกฎหมายและจรยิธรรม

สือ่มวลชนของแต่ละประเภทสือ่ พร้อมทัง้กรณศีึกษาขององค์กรวชิาชีพในแต่ละภมูิภาค เพื่อ

รวบรวมเป็นแหล่งข้อมูลระดับชาติต่อไป และเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์จริยธรรมสื่อมวลชน

ศึกษา

 สำาหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม คือ จัดทำาแผนการเรียนการสอน

วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนที่สมบูรณ์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้เพิ่ม

ศักยภาพทันกับเทคโนโลยีและการขยายตัวของสื่อในยุคหลอมรวมสร้างความเข้มแข็งในการ

รวมตวัเป็นเครอืข่าย ระหว่างนกัวชิาการและนักวิชาชีพในระดบัภมิูภาค เป็นการเพิม่ศกัยภาพ
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กลไกในการร่วมมอืทางด้านกฎหมายและจรยิธรรมจดัทำาทำาเนยีบผูเ้ชีย่วชาญในการสอนวชิา

กฎหมายและจรยิธรรมสือ่มวลชน เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมผูเ้ช่ียวชาญให้กบัสถาบนัการศกึษาได้

เป็นฐานข้อมูล และเพื่อนำาไปสู่การจัดตั้งศูนย์จริยธรรมสื่อมวลชนศึกษา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล

ระดับชาติในการศึกษาให้กับแวดวงวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

 กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ (1) คณบดีและอาจารย์ 

ผู้สอนรายวชิากฎหมายและจรยิธรรมสือ่มวลชน ของสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศจำานวน 82 

คน (2) เจ้าของ ผู้อำานวยการ หรือบรรณาธิการ ของหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศจำานวน 48 คน

 ขัน้ตอนการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน (1) ฟังบรรยายประสบการณ์

การปฏิบัติงานของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้าน

จริยธรรมและกฎหมายสื่อ (3) นำาเสนอกรณีศึกษาปัญหากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 

ประเภทต่างๆ โดยเน้นสถานการณ์ที่สำาคัญในปัจจุบัน (4) แบ่งกลุ่มย่อย จัดทำาแผนการเรียน

การสอนวชิากฎหมายและจรยิธรรมสือ่มวลชน (5) นำาเสนอแผนการเรยีนการสอนวชิากฎหมาย

และจรยิธรรมสือ่ จากการสงัเคราะห์ร่วมกนั แลกเปลีย่นและระดมความคดิเหน็ จากวทิยากร

และผู้เข้าอบรม พร้อมแจกแผนการเรียนการสอนวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน

ตัวอย่างจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางให้ที่ประชุมได้พิจารณา และ

ให้ความเห็นร่วมกัน

 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรม ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และเพิ่ม

ศักยภาพกลไกการทำางานสื่อของนักวิชาการทางด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำานวน 82 คน พบว่า แผนการ

เรียนการสอนกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

ทีเ่ป็นเนือ้หาทางด้านกฎหมายสือ่สารมวลชน และส่วนทีเ่ป็นเนือ้หาทางด้านจรยิธรรมสือ่สาร

มวลชน ซึ่งสามารถนำาเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้
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เนื้อหากฎหมาย

สื่อสารมวลชน

ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคใต้

1.ความสำาคัญ 

และความเป็นมา

ของกฎหมาย

-  หลักการศึกษากฎหมาย

สำาหรับสื่อมวลชน

-  ความหมายและความ

สำาคัญของกฎหมาย, 

ศักดิ์ของกฎหมายต่างๆ

-  กฎหมายสื่อมวลชน

ทั่วไป

-  วิวัฒนาการของกฎหมาย

สื่อในประเทศไทย

-  ความหมายความสำาคัญและลำาดับ

ศักดิ์ของกฎหมายต่างๆ

-  แนวคิดตามรัฐธรรมนูญ

- แนวคิด เจตนารมณ์เกี่ยวกับกฎหมาย

ทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

-  แนวโน้มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สื่อสารมวลชน

2. แนวคิด 

เกี่ยวกับสิทธิ 

เสรีภาพ ความ

เสมอภาค หน้าที่ 

ความรับผิดชอบ

-  สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและสื่อมวลชน

ตามรัฐธรรมนูญไทย

-  กฎหมายที่เกี่ยวกับการ

รับรองสิทธิและเสรีภาพ

ของสื่อมวลชน

-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

สิทธิเสรีภาพ

-  สิทธิเสรีภาพขั้นพื้น

ฐานของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ

-  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การจำากัดเสรีภาพของ

สื่อมวลชน

-  เสรีภาพการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชน

-  ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและบุคคลอื่น

-  แนวคิดพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพของ

ประชาชนและสื่อสารมวลชนไทย  

-  แนวคิดสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิ

มนุษยชน

-  สิทธิเสรีภาพของประชาชน

และสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ

ไทย(มาตราที่เกี่ยวข้องและสำาคัญ

กับประชาชนและสื่อ)

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ

เสรีภาพ

-  สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

-  กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับรองสิทธิ

และเสรีภาพของสื่อมวลชน

-  พัฒนาการ การต่อสู้เพื่อสิทธิและ

เสรีภาพของสื่อมวลชน 

-  หน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

-  แนวคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ และ

เสรีภาพ

-  แนวคิดความเสมอภาค
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เนื้อหากฎหมาย

สื่อสารมวลชน

ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคใต้

1.ความสำาคัญ 

และความเป็นมา

ของกฎหมาย

-  หลักการศึกษากฎหมาย

สำาหรับสื่อมวลชน

-  ความหมายและความ

สำาคัญของกฎหมาย, 

ศักดิ์ของกฎหมายต่างๆ

-  กฎหมายสื่อมวลชน

ทั่วไป

-  วิวัฒนาการของกฎหมาย

สื่อในประเทศไทย

-  ความหมายความสำาคัญและลำาดับ

ศักดิ์ของกฎหมายต่างๆ

-  แนวคิดตามรัฐธรรมนูญ

- แนวคิด เจตนารมณ์เกี่ยวกับกฎหมาย

ทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

-  แนวโน้มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สื่อสารมวลชน

2. แนวคิด 

เกี่ยวกับสิทธิ 

เสรีภาพ ความ

เสมอภาค หน้าที่ 

ความรับผิดชอบ

-  สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและสื่อมวลชน

ตามรัฐธรรมนูญไทย

-  กฎหมายที่เกี่ยวกับการ

รับรองสิทธิและเสรีภาพ

ของสื่อมวลชน

-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

สิทธิเสรีภาพ

-  สิทธิเสรีภาพขั้นพื้น

ฐานของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ

-  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การจำากัดเสรีภาพของ

สื่อมวลชน

-  เสรีภาพการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชน

-  ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและบุคคลอื่น

-  แนวคิดพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพของ

ประชาชนและสื่อสารมวลชนไทย  

-  แนวคิดสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิ

มนุษยชน

-  สิทธิเสรีภาพของประชาชน

และสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ

ไทย(มาตราที่เกี่ยวข้องและสำาคัญ

กับประชาชนและสื่อ)

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ

เสรีภาพ

-  สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

-  กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับรองสิทธิ

และเสรีภาพของสื่อมวลชน

-  พัฒนาการ การต่อสู้เพื่อสิทธิและ

เสรีภาพของสื่อมวลชน 

-  หน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

-  แนวคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ และ

เสรีภาพ

-  แนวคิดความเสมอภาค

เนื้อหากฎหมาย

สื่อสารมวลชน

ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคใต้

3.ประมวล

กฎหมายอาญา 

และประมวล

กฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์

-  กฎหมายหมิ่น อาญา

-  กฎหมายอาญาที่ว่า

ด้วยความผิดฐานหมิ่น

ประมาท

-  กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยความผิด

ฐานละเมิด

- ความผิดฐานดูหมิ่นต่างๆ  

- ความผิดฐานหมิ่นประมาท

- การละเมิดสิทธิทั่วไป 

- การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

- การละเมิดอำานาจศาล 

-  ประมวลกฎหมายอาญา  

(องค์ประกอบหมิ่นประมาท)

-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ละเมิด และค่าสินไหมทดแทน)

4.กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับ 

เด็กและเยาวชน

-  กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก

และเยาวชน

-  กฎหมายป้องกันการ

ละเมิดสิทธิเด็กและ

ครอบครัว  

-  กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

-  กฎหมายป้องกันการละเมิดสิทธิ

เด็กและครอบครัว  (พ.ร.บ. 

ผู้ถูกกระทำาความรุนแรงใน

ครอบครัว การค้ามนุษย์  

ศาลเยาวชนและครอบครัว)

-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ

ทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

2550

-  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.

2546

-  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำา

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.

2550

-  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน

5.กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับ

ลิขสิทธิ์

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ - ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ / 

สิทธิบัตร / เครื่องหมายการค้า 

- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
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6.กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับ

สือ่มวลชนประเภท

ต่าง ๆ

-  กฎหมายเฉพาะที่มีผลต่อ
การจำากัดเสรีภาพของสื่อ
สิ่งพิมพ์

-  กฎหมายเฉพาะที่มีผลต่อ
การจำากัดเสรีภาพของ
สื่อวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์

-  กฎหมายเฉพาะที่มีผลต่อ
การจำากัดเสรีภาพของสื่อ
ภาพยนตร์

-  กฎหมายเฉพาะที่มีผลต่อ
การจำากัดเสรีภาพของ
โฆษณา

-  กฎหมายเฉพาะที่มีผลต่อ
การจำากัดเสรีภาพของสื่อ
ใหม่

-  กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

- กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการ
พิมพ์

- พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 
พ.ศ.2550

- กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกำากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553

- พระราชบัญญัติประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ.2551

- พระราชบัญญัติองค์การแพร่ภาพ
และกระจายเสียงสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้าน
เคเบิล โทรทัศน์

- กฎหมายดาวเทียม       
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับ

การโฆษณา
- พระราชบัญญัติยา  พ.ศ.2510 
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  
- พระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง พ.ศ.

2517 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ.2552
- กฎหมายด้านภาพยนตร์ 
- พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ

ทัศน์ พ.ศ.2551
- กฎหมายเกี่ยวกับสื่อภาพและเสียง       
- กฎหมายเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New 

Media)
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ.2522  และเพิ่มเติม พ.ศ.
2541

-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

- พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจาย
เสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ.2553

- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.2551

- พระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2551

- พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  
พ.ศ.2550

- พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ 
วิดีทัศน์ พ.ศ.2551

- สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค

- สำานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา

เนื้อหากฎหมาย

สื่อสารมวลชน

ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคใต้
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6.กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับ

สือ่มวลชนประเภท

ต่าง ๆ
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2517 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535
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พ.ศ.2552
- กฎหมายด้านภาพยนตร์ 
- พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ

ทัศน์ พ.ศ.2551
- กฎหมายเกี่ยวกับสื่อภาพและเสียง       
- กฎหมายเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New 

Media)
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ.2522  และเพิ่มเติม พ.ศ.
2541

-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

- พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจาย
เสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ.2553

- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.2551

- พระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2551

- พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  
พ.ศ.2550

- พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ 
วิดีทัศน์ พ.ศ.2551

- สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค

- สำานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา

7.กฎหมายที่

กำากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของ

สื่อมวลชน

- - - พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอานาจักร

- กฎอัยการศึก

- พระราชกำาหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื้อหากฎหมาย

สื่อสารมวลชน

ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคใต้

 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรม ส่งเสริม

ความรู้ด้านกฎหมาย และเพิ่มศักยภาพกลไกการทำางานสื่อของนักวิชาการทางด้านกฎหมาย

และจรยิธรรมสือ่สารมวลชน ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ เกีย่ว

กับเนื้อหาทางด้านกฎหมายที่ควรปรากฏอยู่ในรายวิชากฎหมายสื่อสารมวลชน ใน 7 สาระ

สำาคัญ ดังนี้

1. ความสำาคัญและความเป็นมาของกฎหมาย

 1.1 ความสำาคัญของกฎหมายในสังคมไทย

 1.2 ที่มาของกฎหมาย และการบัญญัติกฎหมาย

 1.3 ลำาดับศักดิ์ของกฎหมาย

  1.3.1 รัฐธรรมนูญ, แนวคิดตามรัฐธรรมนูญ

  1.3.2 พระราชบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราช

กำาหนด ประมวลกฎหมาย

  1.3.3 พระราชกฤษฎีกา

  1.3.4 กฎกระทรวง

 1.4 บทบาทหน้าที่ของกฎหมาย

 1.5 กฎหมายสื่อมวลชน, วิวัฒนาการของกฎหมายสื่อในประเทศไทย

 1.6 แนวโน้มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน

2. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

 2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัสทิธ ิเสรภีาพ ความรบัผดิชอบของประชาชนและสือ่สาร

มวลชน

 2.2 แนวคิดสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน

 2.3 สิทธิเสรภีาพความเสมอภาค ความรบัผดิชอบ ของประชาชนและสือ่มวลชนตาม

รัฐธรรมนูญไทย
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 2.4 กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับรองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน

 2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำากัดเสรีภาพของสื่อมวลชน

 2.6 เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

 2.7 พัฒนาการ การต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน

 2.8 ความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลอื่น

 2.9 หน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

3. ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 3.1 ศึกษาหลักสำาคัญของกฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 3.2 กฎหมายอาญาทีว่่าด้วยความผดิฐานหม่ินประมาทความผดิฐานดหูม่ินต่างๆ องค์

ประกอบฐานหมิ่นประมาท

 3.3 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยความผดิฐานละเมิด (การละเมิดสทิธิท่ัวไป, การ

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, การละเมิดอำานาจศาลและค่าสินไหมทดแทน)

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

 4.1 บทบัญญัติกฎหมายที่มีผลต่อการกำาหนดสภาพบุคคล สถานะ สัญชาติของเด็ก 

เยาวชนเพื่อนำามาซึ่งสิทธิในด้านต่างๆ และกฎหมายท่ีมีผลต่อการกำาหนดภูมิลำาเนาของเด็ก

เยาวชน

 4.2 บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ “พัฒนาและส่งเสริม” เด็กและเยาวชน 

เช่น พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 เป็นต้น

 4.3 บทบญัญตักิฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการ “คุม้ครอง” เดก็และเยาวชน เช่น พระราช 

บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

2550 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน เป็นต้น

 4.4 บทบญัญตักิฎหมายทีม่ผีลต่อการจดัการต่อสิง่แวดล้อมหรอืปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจส่ง

ผลต่อเด็กเยาวชน เช่น พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์ การอนุญาตการประกอบการกิจการร้าน 

วิดีทัศน์ หรือร้านเกมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์

 5.1 ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร / เครื่องหมายการค้า   

 5.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
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6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนประเภทต่างๆ

 6.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 6.2 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการพิมพ์ได้แก่ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 

พ.ศ.2550

 6.3 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

  6.3.1 พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบักจิการวทิยกุระจาย

เสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 

  6.3.2 พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

พ.ศ.2551

  6.3.3 พระราชบัญญัติองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย

 6.4 กฎหมายด้านภาพยนตร์ได้แก่ พระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดิทีศัน์ พ.ศ.2551

 6.5 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการโฆษณา

  6.5.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

  6.5.2  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

  6.5.3  พระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง พ.ศ.2517 และเพิ่มเติม พ.ศ.2535

  6.5.4  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.2551

  6.5.5  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2552

 6.6 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media)  

 6.7 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านเคเบิล โทรทัศน์  

 6.8 กฎหมายดาวเทียม   

 6.9 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และเพิ่มเติม พ.ศ.2541

7. กฎหมายที่กำากับดูแลการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

 7.1 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอานาจักร  

 7.2 กฎอัยการศึก   

 7.3 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงแนวทางการจัดทำาแผนการสอนเนื้อหา 

ทางด้านจริยธรรมสื่อสารมวลชน

เนื้อหาจริยธรรม
สื่อสารมวลชน

ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้

1.  แนวคิด ทฤษฎีทาง
ด้านจริยธรรม จรรยา
บรรณวิชาชีพสื่อสาร
มวลชน

-  แนวคิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ

-  หลักจริยธรรม จรรยา
บรรณ สื่อมวลชน

จริยธรรมแม่บท  
(อริสโตเติล, คานท์, มิลล์)
จริยธรรมสื่อมวลชนในการนำา
เสนอข่าวสาร

-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์
- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม
-  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม

สื่อมวลชน
- จริยธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ

2.  กระบวนการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม

-  กระบวนการตัดสิน
ใจเชิงจริยธรรมของ
สื่อมวลชน

-  กระบวนการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมของสื่อมวลชน : 
งานวิจัย เรื่อง การตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมของนักวิชาชีพ
สื่อมวลชน

- กรณีศึกษาด้านจริยธรรมของ
สื่อมวลชน : งานวิจัย เรื่อง 
“กรอบความคิดเชิงจริยธรรม
ในการรายงานข่าว กรณี
ศึกษา จากอาเซียน”

3. จริยธรรม และจรรยา
บรรณสื่อสารมวลชน

-  จรรยาบรรณของ
องค์กรวิชาชีพสื่อใน
ประเทศไทย

-  จริยธรรมสื่อมวลชน
อาเซียน

-  จรรยาบรรณของวิชาชีพ
สื่อหนังสือพิมพ์, นักวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์, นักประชาสัมพันธ์ 
และนักโฆษณา

-  จรรยาบรรณขององค์กร
วิชาชีพสื่อ ในประเทศไทย

-  จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ
สิ่งพิมพ์

-  จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

-  จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
การโฆษณา

-  จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
การประชาสัมพันธ์

-  จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชนในการใช้สื่อใหม่

4. กรณีศึกษาด้าน
จริยธรรมสื่อสาร
มวลชน

กรณีศึกษาด้านจริยธรรม
ของสื่อในสังคมไทย

วิเคราะห์กรณีศึกษาจากสื่อ 
(case study)

วิเคราะห์กรณีศึกษา

5.  บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของ
สื่อมวลชน

-  การทำางานของสื่อมวลชนภายใต้
สภาวะไม่ปกติ

-  การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนภาย
ใต้ภาวะความขัดแย้ง ความรุนแรง

-  ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่
ส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
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 จากตารางสามารถสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรม ส่งเสริมความ

รู้ด้านกฎหมาย และเพิ่มศักยภาพกลไกการทำางานสื่อของนักวิชาการทางด้านกฎหมายและ

จริยธรรมสื่อสารมวลชน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เกี่ยว

กับเนื้อหาทางด้านจริยธรรมที่ควรปรากฏอยู่ในรายวิชาจริยธรรมสื่อสารมวลชน ใน 5 สาระ

สำาคัญ ดังนี้

1. แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์

 1.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม

 1.3 จริยธรรมแม่บท (อริสโตเติล, คานท์, มิลล์)

 1.4 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 1.5 จริยธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ

 1.6 จริยธรรมสื่อมวลชนในการนำาเสนอข่าวสาร

2. กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม

 2.1 กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของสื่อมวลชน 

 2.2 กรอบความคิดเชิงจริยธรรมในการรายงานข่าว     

 2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรม

3. จริยธรรม และจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน

 3.1 จรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพสื่อในประเทศไทย 

 3.2 จรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์, วิทยุกระจายเสียง, 

วิทยุโทรทัศน์, สื่อใหม่, นักประชาสัมพันธ์ และนักโฆษณา เป็นต้น

 3.3 จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน

4. กรณีศึกษาด้านจริยธรรมสื่อสารมวลชน

 กรณีศึกษาด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนในสังคมไทย

5. บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

 5.1 การทำางานของสื่อมวลชนภายใต้สภาวะไม่ปกติ     

 5.2 การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนภายใต้ภาวะความขัดแย้ง ความรุนแรง   

 5.3 ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคม



วารสารอิศราปริทัศน์ 42

ข้อสังเกตที่พบ

 1. ผู้สอนวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มอาจารย์ที่เป็นนักกฎหมาย และกลุ่มอาจารย์ที่เป็นนักนิเทศศาสตร์ ซึ่งส่ง

ผลให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกัน

 2. ด้วยบริบททางสังคมที่เปล่ียนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปเป็นสื่อดิจิทัล ทำาให้เน้ือหา

ทางด้านกฎหมายส่ือมจีำานวนมากขึน้ การเรยีนการสอนใน 1 รายวชิา ใน 1 ภาค

การศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาทั้งทางกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน จึงไม่เพียงพอ 

บางสถาบนัการศึกษาจึงตดัเนือ้หาทางด้านจรยิธรรมออก คงเหลอืเนือ้หาเฉพาะ

ทางด้านกฎหมายสื่อสารมวลชนเท่าน้ัน บางสถาบันจัดการเรียนการสอนเป็น 

2 รายวิชา คือ รายวิชากฎหมายสื่อสารมวลชน และรายวิชาจริยธรรมสื่อสาร

มวลชน

 3. การบรรจุวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนไว้ในการสอนชั้นปีใดก็ตาม  

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโครงสร้างการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ

 1. การจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน ควรให้มีผู้สอน

ทั้งนักวิชาชีพ นักวิชาการ และนักกฎหมายมาสอนร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้เหมาะ

สมกับบริบทของเนื้อหาในแต่ละช่วง 

 2. ควรมีการจัดอบรมความรู้ด้านสื่อสารมวลชนให้กับนักกฎหมาย ที่เป็นผู้สอน

รายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน เพื่อให้นักกฎหมายได้เข้าใจถึงหลัก

การด้านสื่อสารมวลชนและนำาไปปรับใช้กับการสอนได้อย่างเหมาะสม

 3. ควรจัดศูนย์ศึกษาทางด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ

รวบรวมกรณีศึกษาทางด้านกฎหมาย และจริยธรรมที่ทันสมัย 

 4. ควรมีการจัดอบรมการเรียนการสอนวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสาร

มวลชนโดยเฉพาะ สำาหรับสื่อแต่ละประเภท เช่น กฎหมายและจริยธรรมสื่อ

ออนไลน์ กฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อนำาไปพัฒนาการเรียนการสอน 

ต่อไป
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อ้างอิง
แหล่งข้อมูลจากหนังสือ

ศนูย์ศกึษากฎหมายและนโยบายสือ่มวลชน ภายใต้สถาบนัอศิรา มลูนธิพิฒันาสือ่มวลชนแห่ง

ประเทศไทย. คู่มอื การสอนวชิากฎหมายสือ่มวลชนและวชิาจรยิธรรมสือ่มวลชน. 

(กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์), 2556.

แหล่งข้อมูลจากบุคคล

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์. บรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษา 

(Case Study) ปัญหากฎหมายและจริยธรรม สื่อมวลชนประเภทต่างๆ โดยเน้น

สถานการณ์ที่สำาคัญในปัจจุบัน”. ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจริยธรรม ส่ง

เสริมความรู้ด้านกฎหมายและเพิ่มศักยภาพกลไกการทำางานสื่อ, 15 พฤศจิกายน 

2557.

ปฏิวัติ วสิกชาติ, กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.บรรยายในหัวข้อ “กรณี

ศึกษา (Case Study) ปัญหากฎหมายและจริยธรรมส่ือมวลชนประเภทต่างๆ 

โดยเน้นสถานการณ์ที่สำาคัญในปัจจุบัน”.ในการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

จริยธรรม ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและเพิ่มศักยภาพกลไกการทำางาน สื่อ, 15 

พฤศจิกายน 2557.

ภัทระ คำาพิทักษ์, กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมและสิทธิเสรีภาพ
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การพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์์*

บทบาทนักหนังสือพิมพ์ กับการกำากับและพัฒนาจริยธรรม
 นักสื่อมวลชนในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่นำาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง สื่อออนไลน์

 นกัหนงัสอืพมิพ์เป็นผูท้ำางานทีม่อีทิธพิล ต่อการเผยแพร่ของสือ่มผีลความจรงิ ความ

ถูกต้อง และกระทบต่อการพัฒนาคน งาน องค์กร และสังคม อย่างกว้างขวาง สื่อจะต้องเป็น

ผู้ยึดถือในจริยธรรม เพื่อนำาเสนอข้อเท็จจริง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อของการพัฒนาคน 

งานและสังคมในทุกระดับ 

 การกำากับควบคุมการทำางานของสือ่มวลชนให้มจีรยิธรรมมหีลายรปูแบบทกุรปูแบบ

มุง่ไปทีก่ารเปลีย่นแปลงความรู ้การเรยีนรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมของนกัหนงัสอืพมิพ์เพือ่การ

พัฒนาจริยธรรมในการทำางานในวิชาชีพสื่อมวลชน

 การควบคุมการทำาหน้าที่ของสื่อมวลชนทำาได้ 3 ระดับ ได้แก่ 

 1.การควบคุมตนเองด้วยจริยธรรม หรือจรรยาบรรณ 

 2.การควบคุมจากสังคม จากการร้องเรียน การเรียกร้องความรับผิดชอบ 

 3.การควบคุมด้วยกฎหมาย เช่น หมิ่นประมาท

 ความพยายามของสถาบนัการศึกษา องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรวชิาชีพจำานวน

มากพยายามทีจ่ะพฒันาจรยิธรรมของคนในทกุภาคส่วนด้วยวธิกีารต่างๆ ข้างต้นหลากหลาย

วธิกีาร ในมมุมองของผูเ้ขยีนมคีวามสนใจในเรือ่งการพฒันาคน ทีจ่ะต้องพฒันาตน เพราะการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ เริ่มต้นที่ตนเอง ด้วยตนเอง 

 ดังนั้น การพัฒนาจริยธรรมจะต้องเริ่มต้นและจบด้วยตนเอง ถึงแม้ว่า จะต้องการ

เวลาในการเรียนรู้ ตามพัฒนาการของวัย การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การพัฒนาการเรียนรู้

และการแสวงหาความรู้ การรู้อย่างรู้เท่าทัน และกำากับการดำาเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

* ผู้ช่วยอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
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 จริยธรรม 

 จริยธรรมตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 216) ให้ความหมายของ

จริยธรรมไว้ว่า “ที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรม” 

 จริยธรรมนักหนังสือพิมพ์คือ หลักธรรม หรือ กฎ หรือ ศีล ที่นักหนังสือพิมพ์ใช้ใน

การประพฤติปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ

 คุณธรรม 

 คุณธรรมตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานให้ความหมายของคณุธรรมไว้สัน้ๆ 

ว่า “สภาพคุณงามความดี”

 คุณธรรมนกัหนงัสอืพมิพ์คือผลของการประพฤตปิฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมจนสามารถ

แสดงคุณงามความดีได้คงเส้นคงวาอย่างชัดเจน

 ในบทความนี้ จะใช้ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อ

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2541ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นแนวทางในการพิจารณา

จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นองค์กรอิสระ ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม

แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2541 เพื่อให้เจ้าของผู้ประกอบการ บรรณาธิการ และผู้

ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทั้งหลายได้พร้อมใจกันสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่ง

ชาติให้เป็นองค์กรอิสระ ทำาหน้าที่ควบคุมกันเอง เพื่อส่งเสริมเสรีภาพความรับผิดชอบ 

สถานภาพผู้ประกอบการวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ์ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการ

ใช้สื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมุขโดยส่งเสรมิให้หนังสอืพมิพ์ทำาหน้าท่ีให้การ

ศกึษาแก่ประชาชนรวมทัง้ยดึถอืความยตุธิรรมและความเทีย่งธรรม เป็นหลกัในการประกอบ

วชิาชพีแต่การหมิน่เหม่ หรอืผดิจรยิธรรมของนกัหนงัสอืพมิพ์ ยงัมปีรากฏให้เหน็ในสงัคมไทย

รูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปการร้องเรียนระดับบุคคล การฟ้องร้องทางกฎหมาย การเรียกร้องจาก

สังคม 

ปัญหาจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์
 เมื่อพิจารณาตามสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติหมวด 2 จริยธรรมของหนังสือพิมพ์

พบว่า ผู้ที่ดำาเนินการขัดกับหลักจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์คือ ผู้ผิดจริยธรรม ดังต่อ

ไปนี้ 



วารสารอิศราปริทัศน์ 46

 1.การไม่ยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้องแม่นยำาและความครบถ้วน

 2.การไม่นำาเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

หนหรือหมู่คณะ

 3.การไม่แสดงความพยายาม ในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 4.การแต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง

 5.การนำาเสนอข่าวเพราะความลำาเอยีงหรอืมอีคต ิจนเป็นเหตใุห้ข่าวนัน้คลาดเคลือ่น 

หรือเกินจากความเป็นจริง

 6.การสอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว

 7.การไม่บอกที่มาของข้อความที่คัดลอกว่ามาจากหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือแหล่ง

ข้อมูลอื่นๆ

 8.การไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกการพาดพิง อันเกิดความเสียหายแก่บุคคล

หรือองค์กรใดๆ แสดงข้อเท็จจริง

 9.การไม่แก้ไขการนำาเสนอข่าวที่ผิดพลาดโดยเร็ว

 10.การนำาเสนอข่าวโดยเล่ือนลอยปราศจากแหล่งท่ีมาพงึระบช่ืุอบคุคลทีใ่ห้สมัภาษณ์

หรือให้ข่าวอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรปกปิด เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ของแหล่งข่าว

 11.การไม่ปกป้องต่อสิทธิประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน

 12.การไม่ปกปิดชื่อและฐานะของบุคคลท่ีให้ข่าวไว้เป็นความลับหากได้ให้คำาม่ันแก่

แหล่งข่าวนั้นไว้

 13.การล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาสและใน

การนำาเสนอข่าวต้องไม่เป็นการซำ้าเติมความทุกข์ หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็กสตรีและ 

ผู้ด้อยโอกาสนั้น ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

 14.การพาดหัวข่าวและความนำาของหนังสือพิมพ์ เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและ

ต้องสะท้อนใจความสำาคัญหรือเนื้อหาหลักของข่าว

 15.การนำาเสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจารหรือน่าหวาดเสียว โดยไม่คำานึงถึง

ความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน

 16.การไม่เที่ยงธรรมต่อการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ แก่ฝ่ายที่ถูก

พาดพิง
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 17.การแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความคิด เพื่อเป็นการโฆษณา

ดังนั้น ปัญหาที่สำาคัญของจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์คือ ผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างพอใจ

ทั้งคู่ และเป็นต้นเหตุของการผิดจริยธรรมข้ออื่นๆ 

 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าของสินค้าหรือบริการ ยื่นข้อเสนอเชิงผล

ประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ เช่น การให้เงิน ของท่ีระลกึ การพาไปศกึษาดงูานเกนิกว่าท่ีกฎหมาย

กำาหนดคือ  3,000 บาทสิ่งที่ตามมาคือ เจ้าของผู้ประกอบการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 

และผู้สื่อข่าวจะต้องนำาเสนอข้อมูลข่าวสารตามที่ตกลง และเป็นต้นเหตุของการผิดจริยธรรม

ในการทำางานของนักหนังสือพิมพ์

กระบวนการทำางาน กับปัญหาจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์
 กระบวนการทำางานของนักหนังสือพิมพ์ทุกข้ันตอนมีความเก่ียวข้องกับปัญหา

จรยิธรรม ได้แก่ การรบัผลประโยชน์ การนำาเสนอข่าวทีส่ร้างผลเสยีแก่ประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

ผู้รับสารเช่นการแอบแฝงการโฆษณา การนำาเสนอข่าว

 การทำางานในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนมีดังนี้

 1.การรับข้อมูลข่าวสารความต้องการในการนำาเสนอข่าวสาร 

 2.การเตรียมข้อมูลก่อนการทำาข่าว 

 3.การเข้าทำาข่าวภาคสนาม

 4.การนำาเสนอหรือการรายงานข่าว 

 5.การติดตามผลจากการนำาเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน

 การรับข้อมูลข่าวสารความต้องการในการนำาเสนอข่าวสาร

 การเตรียมตัวในการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการนำาเสนอข่าวหรือการรายงานข่าว สื่อ

จะต้องศึกษาความต้องการของแหล่งข่าวว่า มีการวางแผนในการนำาเสนอข่าวสารอย่างไร 

จะไปรับข้อมูลข่าวสารที่ไหน เมื่อไร เวลาใด สถานที่ รูปแบบการนำาเสนอข่าว มีวัตถุประสงค์

อย่างไร มีเป้าหมายและมีความต้องการอย่างไร ต้องการนำาเสนอข่าวสารเมื่อไรด้วยประเด็น

ข่าวสารอะไร เพื่อประโยชน์อะไร 

 กระบวนการทำาข่าวนี้ ผู้ส่ือข่าวจะต้องทำาการศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจนแล้ว จะต้อง

พิจารณาถึงความต้องการของการนำาเสนอข่าวอย่างแท้จริง อย่างรู้เท่าทัน เพื่อที่จะสามารถ

นำาเสนอประเด็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับข้อมูลข่าวสาร รวม
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ทัง้จดุยนืของสือ่มวลชนนัน้เพือ่ทีผู่ส้ือ่ข่าวจะสามารถเตรยีมประเดน็คำาถามเพือ่การสมัภาษณ์ 

สอบถามได้อย่างชัดเจน

 การเตรียมข้อมูลก่อนการทำาข่าว

 การเตรียมข้อมูลในการทำาข่าวผู้สื่อข่าวจะต้องทำาการศึกษาข้อมูลขององค์กรตั้งแต่

ชื่อองค์กร ความเป็นมา นโยบาย จุดประสงค์ เป้าหมาย การดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน 

รวมทั้งประโยชน์ขององค์กรต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะรับข้อมูลข่าวสาร และเช่ือมโยงกับการทำา

ข่าวในแต่ละครั้ง

 การเข้าทำาข่าวภาคสนาม

 ขัน้ตอนของการทำาข่าวคอืวนัทีผู่ส้ือ่ข่าว เข้าไปในภาคสนามของการทำางานจรงิ ผูส้ือ่

ข่าวจะต้องไปทำางานก่อนกำาหนดเวลาจริง ลงทะเบียนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

แหล่งข่าวก่อนการแถลงข่าว รวมทัง้ทบทวนการเตรยีมข้อมลูเพือ่กำาหนดประเดน็คำาถามทีน่่า

สนใจและเชือ่มโยงกบัการกำาหนดประเดน็การนำาเสนอข่าวสารตามสมมตฐิานทีเ่ตรยีมไว้ รวม

ทั้งการเผชิญสถานการณ์ เพื่อสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ ในการนำาเสนอข่าวต่อไป

 ในขัน้ตอนนี ้ผูส้ือ่ข่าวจะต้องเกบ็รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจรงิท้ังในรปูแบบของข้อความ 

จากข่าวแจก ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งสื่อต่างๆ ที่แหล่งข่าวจัดเตรียมไว้ให้พร้อมกับ

สมมติฐานการทำาข่าวที่ได้จัดเตรียมไว้

 ในขัน้ตอนนี ้จะมกีารลงทะเบยีนและรบัของทีร่ะลกึ สนินำา้ใจ ค่ารถและอืน่ๆ ทีแ่หล่ง

ข่าวจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งมีความหมิ่นเหม่ทางจริยธรรมในการทำาข่าวของนักหนังสือพิมพ์

การนำาเสนอหรือการรายงานข่าว

 การนำาเสนอข่าวหรือการรายงานข่าวนี้ผู้สื่อข่าวจะต้องนำาเสนอข่าวอย่างตรงไปตรง

มา ตามข้อเท็จจริง ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีผู้รับสารจะได้รับและคุณธรรมและจริยธรรมใน

การนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร

 กระบวนการทำางานในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารจะต้องตระหนักถึงข้อเท็จจรงิ ความ

ถูกต้อง ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมาย สังคมจะได้รับประโยชน์จากการนำาเสนอข่าวสาร และใน

ขั้นตอนของการทำางานนี้คือ มีความหมิ่นเหม่ในการจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

 การพัฒนาจริยธรรมในการทำางานของนักหนังสือพิมพ์จึงเกี่ยวข้องกับการทำางาน

หลายฝ่ายที่ต้องร่วมมือกัน ตั้งแต่คนในองค์กรของเจ้าของสินค้าหรือบริการเป็นผู้ต้องการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารธุรกิจสื่อ เจ้าของสื่อ องค์กรสื่อ องค์กรทางสังคมได้แก่ ภาคประชาชน 

ภาคการศกึษา องค์กรทางกฎหมาย เพือ่ร่วมกนัสร้างกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมให้บคุคล

มีจริยธรรมและคุณธรรม 
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การพัฒนาคนให้เป็นผู้มีจริยธรรมเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาวิชาชีพการ
ทำางานสื่อสารมวลชน
 หัวใจสำาคัญของการพัฒนาคนคือ การพัฒนาให้รู้จักตนเอง การพัฒนาตนเอง ด้วย

การจดัการการสือ่สาร เพือ่สร้างการเรยีนรู ้การรู ้ซึง่เป็นกระบวนการพฒันาปัญญา และกำากบั

การประกอบอาชีพและดำาเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ (2543:116) กล่าวถึงความสมัพนัธ์ของคณุธรรมและจรยิธรรม

ไว้ว่า ... คุณธรรมและค่านิยมของบุคคลนั้นคือการยอมรับว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดไม่สำาคัญ

น่ันเองซึง่จะต้องมกีารปลกูฝังกนัตัง้แต่เดก็จนเป็นผูใ้หญ่บคุคลอาจเหน็ผดิเป็นชอบหรอืทีเ่รยีก

ว่า เหน็กงจกัรเป็นดอกบวัหรอืตรงข้ามกไ็ด้ย่อมข้ึนอยูก่บัการเรยีนรูใ้นอดตีและปัจจุบนัของเขา

 นอกจากนัน้การทีบ่คุคลจะมองเหน็ว่าสิง่ใดสำาคญัมากหรอืน้อยกอ็าจเปลีย่นแปลงไป

ได้ตามสถานการณ์และยคุสมยัด้วยเช่นการอนรุกัษ์ธรรมชาตนิัน้เป็นคณุธรรมและค่านยิมของ

คนในยคุปัจจบุนัและอนาคตแต่ไม่ชดัเจนในอดตีแต่เดมินัน้มกัมผีูเ้ข้าใจว่าถ้าบคุคลมคีณุธรรม

และค่านิยมที่เหมาะสมแล้วจะเป็นผู้มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอย่างเหมาะสมด้วย

 จากการศึกษาวจัิยทางจิตวทิยาพบว่าการทีบ่คุคลรูว่้าอะไรดอีะไรเหมาะสมและสำาคญั

นั้นไม่เพียงพอที่จะทำาให้เขามีพฤติกรรมตามนั้นได้

 คนที่ทำาผิดกฎหมายเช่นการที่คนไปลักขโมยหรือทำาร้ายผู้อื่นนั้นเขามิได้ทำาไปเพราะ

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์แต่เขาทำาผิดทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นความผิดจะเห็นได้จากการที่เขาต้องปกปิด

และหลบซ่อนเพราะกลัวจะถูกจับไปลงโทษ

 ฉะนัน้ การปลกูฝังคณุธรรมและค่านิยมให้แก่เยาวชนจึงไม่เพยีงพอท่ีจะทำาให้เกดิการ

ทำาความดีละเว้นชั่วได้อย่างจริงจัง

 จะเหน็ว่าจรยิธรรมเป็นแนวทางประพฤตปิฏบิตัทิีด่กีารปลกูฝังคณุธรรมและค่านยิม

ให้แก่เยาวชนไม่เพียงพอที่จะทำาให้บุคคลเกิดการทำาความดีละเว้นความช่ัวได้อย่างจริงจัง

แต่จะต้องพิจารณาการเรียนรู้ในอดีตและปัจจุบัน ยุคสมัยและสถานการณ์ ค่านิยมของคน 

องค์กร สังคม เพือ่ทีจ่ะพจิารณาการแสดงออกซึง่พฤตกิรรมทางจรยิธรรมและคณุธรรมได้อย่าง 

เหมาะสม

อุดมคติ การเรียนรู้ การปรับตัวในการทำางานของนักหนังสือพิมพ์
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำาว่าอุดมคติ ว่าหมายถึง 

จนิตนาการทีถ่อืว่าเป็นมาตรฐานแห่งความด ีความงาม และความจรงิทางใดทางหนึง่ทีม่นษุย์

ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
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 อุดมคติของนกัหนงัสือพมิพ์ หมายถึง ความมุ่งม่ันในเป้าหมายของการประกอบอาชีพ 

ด้วยการทำาหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง 

 การปฏบัิตหิน้าทีน่กัหนงัสือพมิพ์ในโลกของความเป็นจรงิจะต้องการเรยีนรู ้และการ

ปรับตัว เพื่อการดำารงอยู่ในวิชาชีพและการใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมองค์กร หรือ ค่านิยมของ

องค์กรสื่อนั้นๆ ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาประเด็น การพิจารณาจริยธรรมในการทำางานของ

นักหนังสือพิมพ์ในโลกความจริง และนั่นคือการปรับตัวในการทำางาน 

 การเรียนรู้สำาหรับการพิจารณาเรื่องจริยธรรม จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก

จนถึงการทำางานในปัจจุบัน รูปแบบการเรียนรู้ที่สำาคัญคือ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ คือการ

ทำางานที่ท้าท้ายกับจริยธรรมที่ถูกต้อง การเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก การเรียนรู้ด้วยการ

ลงมือทำาการเรียนรู้เหล่านี้ จะเป็นประสบการณ์ที่ดี ในการเผชิญความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน 

และจะทำาให้รู้จักการปรับตัวในการทำางานในวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ต่อไป 

การจัดการพัฒนาตนเอง
 การพัฒนาตน (self-development) หมายถึง  การท่ีคนพยายามจะปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงตนเอง ให้ดีขึ้นกว่าเดิม สามารถดำาเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อสนองตอบ

ต่อความต้องการ แรงจูงใจ เป้าหมายทีว่างไว้ และเกดิประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ และสามารถดำารงชวีติ

ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุการพฒันาตนเอง คอืสิง่สำาคญัอนัดบัแรก ในการปฏบิตัหิน้าที ่และ

การควบคุมตนเองในการจริยธรรม

 การพัฒนาตน

 ตน (Self) หมายถึง กายกับใจ กายเป็นส่วนท่ีเป็นรูปธรรม ส่วนใจเป็นส่วนท่ีเป็น

นามธรรมและเป็นส่วนทีค่วบคุมกาย  ตนเป็นจดุเริม่ต้นของการอยูร่่วมกนัในสงัคม เป็นจดุเริม่

ต้นของกระบวนการสือ่สารทัง้ระหว่างบคุคลสือ่สารมวลชน และตนเอง จะต้องเปิดเผยออกสู่

สงัคมทีต่นสงักดัอยู ่ในฐานะทีน่กัหนงัสอืพมิพ์มีบทบาทหลายประการในสงัคม นกัหนงัสอืพมิพ์

จึงต้องพัฒนาตนอยู่เสมอ

 แนวทางพัฒนาตนเพื่อให้เป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สื่อสารระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มนั้น มีแนวพัฒนาตนโดยหลักใหญ่ๆ อยู่ 4 ด้าน ได้แก่

 1.การรับรู้ตน (Self-awareness)

 2.การยอมรับตน (Self-acceptance)

 3.การรู้แจ้งสภาวะที่เป็นจริงแห่งตน (Self-actualization)
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 4.การเปิดเผยตน (Self-disclosure)  

 การรับรู้ตน (Self-awareness) ได้แก่ การรู้ว่าเราเป็นใครในสังคมมีบทบาทหน้าที่

อะไร ชอบไม่ชอบอะไร มองโลกอย่างไร การท่ีเรารูว่้าตนเป็นเช่นไร แสดงว่าเรารบัรูต้นไม่ลมืตน

 การยอมรับตน (Self-acceptance) เมื่อมีการรับรู้ตนเกิดขึ้นแล้ว ในการรับรู้ตนนั้น 

อาจจะมีทั้งแง่ลบคือไม่ชอบตนในบางแง่บางเรื่อง การรับรู้ตนในแง่บวกคือชอบท่ีตนเป็นอยู่

แล้วเกิดการยอมรบัสภาพทีเ่กิดขึน้นัน้ ในการสือ่สารนัน้จำาเป็นต้องยอมรบัในความรูส้กึ ความ

เชื่อ เป้าหมาย ตลอดจนเหตุผลบางประการของตน แต่ตนก็ไม่ได้อยู่คนเดียวตามภาพลักษณ์

ของตน แต่ตนยงัต้องตดิต่อสมัพนัธ์กบัคนอืน่ เราอาจจะรูจ้กัคนทีเ่ราสมัพนัธ์ด้วยทัง้หมดไม่ได้ 

จำาเป็นต้องยอมรบัตนและคนอ่ืนตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม 

ตลอดจนศาสนาที่ตนเชื่อถือ

 การรู้แจ้งสภาวะที่เป็นจริงแห่งตน (Self-actualization) การรู้แจ้งสภาวะท่ีเป็น

จริงแห่งตน เป็นผลมาจากการรับรู้ตนและการยอมรับตน คนที่รู้แจ้งสภาวะที่เป็นจริงแห่งตน

ได้แก่คนที่รู้ธาตุแท้ของตนว่าเป็นอย่างไร จะรู้ความสามารถและพลังของตนด้วย จะรู้แจ้งว่า

อะไรทำาได้ อะไรทำาไม่ได้ อะไรควร อะไรไม่ควร

 คนทีรู่แ้จ้งสภาวะทีแ่ท้จรงิของตน จะเป็นคนท่ีเตม็ใจท่ีจะยนืหยดัอยูด้่วยตนเอง พอใจ

ในการใช้พลังความสามารถที่ตนมีอยู่เพื่อดูแลตนเอง เป็นคนไว้ใจ เชื่อใจตนเอง การตัดสินใจ

ใดๆ ลงไปเป็นการตอบสนองความสนใจของตนอย่างดีที่สุดแล้ว เป็นคนมีความยืดหยุ่น ซึ่ง

เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งที่จะสามารถขยายขอบข่ายความสนใจของตนให้กว้างไกลออกไป

และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหากพบว่าการตัดสินใจใดๆ ที่กระทำาลงไปแล้วนั้นผิดพลาด

 การเปิดเผยตน (Self-disclosure) การเปิดเผยตนเป็นการเปิดเผยความคิดความ

รู้สึก การกระทำาบางอย่างที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ การเปิดตนช่วยให้คู่สื่อสารรู้จักกันดีขึ้น แทนที่จะใช้วิธีการคาดหรือเดาเอา 

เป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างคู่ส่ือสาร ซึ่งจะทำาให้การสื่อสารระหว่างกันและกันขยาย

วงกว้างยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้การสื่อสารดำาเนินไปบนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง และความเป็น

จริงมากขึ้น

 แนวทางการพฒันาด้านจิตของมนษุย์นัน้ นกัปราชญ์ทัง้หลายยอมรบักนัทัว่ไปว่าทำาได้ 

แต่การฝึกจติต้องกระทำาอย่างสมำา่เสมอ หรอืมสีตริูท้นัจติและสัง่ให้จติทำาตามหรอืเป็นอย่างที่

เราอยากเป็นไป
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 ระยะเวลาและเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

 การพัฒนาตนเองจะต้องใช้เวลาและเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา

ตนเองจะมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นเสมอ สิ่งสำาคัญคือ การไม่ลดละต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดั่ง

เช่นการพัฒนาจรยิธรรมของนกัหนงัสอืพมิพ์กเ็ช่นเดยีวกนั ทีต้่องการเวลาในการพฒันาตนเอง

ด้านจรยิธรรม เวลา ประสบการณ์ การเรยีนรู ้การแสวงหาความรู ้การพฒันาทกัษะการสือ่สาร

เพื่อการพัฒนาปัญญาดังแผนภาพนี้ 

 

ภาพที่ 1 แสดงระยะเวลาและเป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้านจริยธรรม

การจัดการการสื่อสาร
 การจัดการการสื่อสาร คือ การจัดระบบระเบียบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 

การใช้สื่อ กิจกรรมที่หลากหลายในเงื่อนไข สถานการณ์ที่ผลักดันกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อใช้

เป็นยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องให้ไปสู่วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์, 2551)

 การทราบแนวทางการจัดการการสือ่สารเพือ่การพฒันาจรยิธรรมของนกัหนงัสอืพมิพ์

จะทำาให้ทราบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของนักหนังสือพิมพ์ท่ีเกิดจากการจัดการ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.255853

การสื่อสาร การพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

 ทักษะการสื่อสารได้แก่ การฟัง การคิด การพูดการอ่านการเขียนและการนำาเสนอ

เป็นทักษะที่ติดตัวคนเรามาตั้งแต่เกิดและส่งผลการเปิดรับสื่อและสาร การเรียนรู้ การคิด  

การตัดสินใจ และแสดงออกเป็นพฤติกรรมการสื่อสาร ดังแสดงได้ตามแผนภาพที่ 2 นี้

 ภาพที่ 2 แสดงทักษะการสื่อสาร การสื่อสารภายในตนเองและพฤติกรรมการสื่อสาร

 กระบวนการคิด หรือ การสื่อสารภายในตนเอง เม่ือถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอก

และส่งผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะเข้าสู่กระบวนการคิด หรือ การสื่อสารภายในตนเอง ด้วย

การทำางานของสมองและระบบประสาท ซึ่งเกิดกระบวนการสื่อสารภายในตนเองในโต้ตอบ

ด้วยตนเอง การคิดหรือการสื่อสารภายในตนเอง จะเกิดการตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรม

ตามกายภาพ แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง บุคลิกภาพ เอกลักษณ์ อารมณ์และสติปัญญา รวมทั้ง

ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดจากการเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่ง

แสดงดังแผนภาพที่ 3

 

การคิด พฤติกรรม-การสื่อสาร

การพูด

การเขียน

สื่อ

การนำาเสนอ
การฟัง

การอ่าน

การสื่อสาร
ภายในบุคคล
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ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการสื่อสารภายในตนเอง

การแสวงหาความรู้เพื่อสร้างการรู้
 การแสวงหาความรู้เป็นการสร้างการรู้ (knowing)

 ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2544) ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างการรู้ (knowing) กับ

ความรู ้(knowledge) ไว้ว่า ความรูน้ัน้เป็นตวัความรูห้รอืองค์ความรู ้(body of knowledge) 

ซ่ึงมปีรากฏอยูใ่นหนงัสอื เอกสาร หรอืสือ่ต่างๆ ถอืเป็นสาระหรอืสารตัถะของความรู ้ส่วนการ

รู้นั้นเป็นทักษะ คือเป็นวิธีการที่ผู้เรียนรู้ใช้ในการแสวงหาตัวความรู้ 

 การรู้แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 1) การไม่รู้ว่า ไม่รู้ 2) การไม่รู้ว่า รู้ 3) การรู้ว่า 

ไม่รู้ 4) การรู้ว่า รู้ ซึ่งระดับที่ 4 ถือเป็นสภาวะที่เป็นอุดมคติ และเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ

เรียนรู้โดยเฉพาะการรู้จักตนเอง ทั้งผู้เรียนและผู้สอนควรมีทักษะการรู้วิชา 3 อย่าง ที่เรียกว่า 

“LTC” คือทักษะทางภาษา (language) ทักษะทางการคิด (thinking) และทักษะทางการใช้

คอมพิวเตอร์ (computer) นอกจากนั้น ยังต้องมีทักษะการรู้ชีวิต ซึ่งเรียกว่า “life skills” 

ด้วย 

กร
ะบ

วนการทำางานของสมองและระบบประสาท

 ปฏกิริยิายอ้นกลบัท้ังภายใน/ภายนอก

• กายภาพ

• แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง

• แกนกลางบุคลิกภาพ

• แกนกลางเอกลักษณ์

• การคิดแบบต่าง

• อารมณ์

• สติปัญญา

ผู้ส่งสาร
Sender

ผู้รับสาร
Receiver

สิ่งเร้าภายนอก

การรับรู้ผ่าน

ประสาทสัมผัสทั้ง 5

ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น

กาย ใจ

พฤติกรรมการสื่อสาร

บุคลิกภาพ

ตัวตน

เป้าหมายของชีวิต



ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.255855

 นอกจากนี้ ได้เสนอแนะยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า ควรใช้

ยทุธศาสตร์แบบทกัษะนำา-สาระตาม โดยต้องส่งเสรมิทกัษะการรูว้ชิา (LTC skills) และทกัษะ

การรู้ชีวิต (life skills) ให้แก่ครูและนักเรียน และได้เสนอแนะยุทธศาสตร์แห่งยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์การคิดแบบพหุวิธี (multiple approach) ไว้ด้วยว่า การคิดแบบพหุวิธีจะทำาให้

เกิดแนวทางหลายแนวทางและการปฏบิตักิารหลายชุด แทนท่ีจะเป็นแนวทางเดยีว การปฏบิตัิ

การชุดเดียว 

 ไกรยทุธ ธรีตยาคนีนัท์ (อ้างใน ทิศนา แขมมณ ีและคณะ 2544: 97-99) ศาสตราจารย์

ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้

อภิปรายว่า “การคิดเป็น” คือการใช้เหตุผลเป็น การคิดเป็นจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ

สร้างสรรค์ความรู ้ซึง่ความรูน้ัน้ทำาได้ใน 2 ลกัษณะ คอื 1) การพรรณนาความ หรอืปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้นในสังคม 2) การสร้างสรรค์ทฤษฎีใหม่ หรือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่

 1.การพรรณนาความหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้ความสามารถเชื่อม

โยงหรือใช้หลักฐานเหตุการณ์ต่างๆ ผสมผสานกันด้วยเหตุผล ซึ่งเหตุผลก็มักเกี่ยวพันกับ

การประยุกต์กระบวนทัศน์ (paradigm) ในการมองปัญหา ถ้าผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาให้มี

กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ก็จะไม่สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ในแง่มุมที่ไม่มีใครอธิบายมาก่อนได้

 2.การสร้างสรรค์ทฤษฎีใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นความสามารถในการ

พรรณนาปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการ

แยกแยะปัจจัยต่างๆ ทีเ่ป็นองค์ประกอบของเหตกุารณ์ เพือ่จดัระบบความคดิและปรากฏการณ์ 

นั้นๆ ซึ่งหากมีกระบวนทัศน์ที่เกื้อกูลแล้วก็จะสามารถสานต่อกลายเป็นทฤษฎี อธิบายที่มาที่

ไปของปรากฏการณ์นั้นๆ ได้

 

การรู้เท่าทันสื่อ
 การรูเ้ท่าทนัสือ่ หมายถงึ ความสามารถในการตระหนกัรูธ้รรมชาตขิองการสือ่สารด้วย

การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมนิสาร รปูแบบและเทคนิคท่ีสือ่สารออกมาตามเจตนารมณ์

ของผู้ส่งสาร

 การรู้ซึ่งแสดงดังแผนภาพที่ 4

 ความสำาคัญที่ผู้บริโภคต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

 1.สื่อมวลชนได้เข้ามาครอบงำาชีวิตประจำาวัน

 2.ข้อมูลข่าวสารทุกประเภทมีการนำาเสนอผ่านสื่อมวลชน 

 3.สื่อมวลชนมีผลอย่างมากต่อค่านิยมและพฤติกรรม

พฤติกรรมการสื่อสาร

บุคลิกภาพ

ตัวตน

เป้าหมายของชีวิต
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 4.ผู้บริโภคไม่ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อตนเองและสังคม

 5.การรู้เท่าทันสื่อจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการบริโภคสื่อ

 6.การรู้เท่าทันสื่อจะทำาให้ผู้บริโภคสื่อเป็นผู้ที่กระตือรือร้น

 การพัฒนาคนให้รู้เท่าทันสื่อ

 1.พัฒนาการตระหนักรู้ในการเปิดรับสื่อ

 2.สร้างนิสัยในการตระหนักรู้ในการเปิดรับสื่อ

 3.รู้จักแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

 4.เปิดรับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

 5.รู้จักแยกแยะเรื่องจริงและเรื่องที่สร้างขึ้น

 6.รู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆ ประเภท

 7.บริโภคสื่อด้วยความตั้งใจ

 8.เป็นผู้บริโภคสื่อที่กระตือรือร้น

 9.เรียกร้องความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นผู้บริโภค

 

ภาพที่ 4 แสดงการรู้เท่าทันสื่อ

เจ้าของสื่อ
(Media Agencies)

การนำาเสนอสื่อ
(Media Representation)

ภาษาของสื่อ
(Media Languages)

กลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับสื่อ
(Media Audiences)

ประเภทสื่อ
(Media Categories)

การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy

เทคโนโลยีของสื่อ
(Media Technologies)

แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อและสาร



ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.255857

 การรูเ้ท่าทนัสือ่ จะทำาให้เราสามารถรูเ้ท่าทันเจตนารมณ์ของเจ้าของสนิค้าและบรกิาร 

องค์กรสื่อ ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการ

นำาเสนอข้อมูลข่าวสาร ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสาร รูปแบบและเทคนิคที่

สื่อสารออกมาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

 ดงันัน้ ภาคธรุกจิได้แก่ เจ้าของสนิค้าและบรกิาร องค์กรสือ่ได้แก่ เจ้าของ ผูป้ระกอบ

การ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ภาครัฐ ภาคประชาสังคมจะต้องร่วมมือกัน

ทุกฝ่ายในการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

  

ภาพที่ 5 แสดงภาพทฤษฎีขดลวด

 ในภาพที่ 5 นำาเสนอแบบจำาลองของ ทฤษฎีขดลวดกล่าวว่า การสื่อสารเพื่อแลก

เปล่ียนเรยีนรูจ้ะทำาให้ประสบการณ์ของเรากว้างขวางข้ึน ท้ังเป็นการเปิดโลกแห่งประสบการณ์

ในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ทำาให้เข้าใจโลกของความเป็นจรงิมากยิง่ขึน้ และส่งผลต่อการปรบัตวัใน

การทำางาน 

การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หางเสือการพัฒนาจริยธรรม
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มีพระราชดำารัสความว่า เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบ

เสมอืนรากฐานของชวิีตรากฐานความม่ันคงของแผ่นดนิ เปรยีบเสมือนเสาเขม็ ทีถ่กูตอกรองรบั

บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็น

เสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซำ้าไป

ทฤษฎีขดลวด
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 คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อยเม่ือมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียน

คนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข การอยู่พอมีพอกิน

นั้น ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีความก้าวหน้ามันจะมีความก้าวหน้าแค่พอประมาณ ถ้าก้าวหน้า

เร็วเกินไป ไปวิ่งขึ้นเขา ยังไม่ทันถึงยอดเขาหัวใจวายแล้วก็หล่นจากเขา ถ้าบุคคลหล่นจากเขา 

ก็ไม่เป็นไร ช่างหัวเขา แต่ว่าถ้าคนๆ เดียวนั้น ขึ้นไปวิ่งบนเขาแล้วหล่นลงมา หล่นลงมา บางที

ทับคนอื่น ทำาให้คนอื่นต้องหล่นไปด้วย อันนี้เดือดร้อน 

 เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ ปรชัญาช้ีถงึแนวการดำารงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชน

ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศให้ดำาเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ให้ก้าวทนัต่อโลกยคุ

โลกาภิวัตน์

 การพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมสามารถนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น

แนวทางในการดำาเนินชีวิต การตัดสินใจและการพัฒนาจริยธรรมของตนเองได้และสามารถ

อธิบายได้ดังแผนภาพนี้ 

 

ภาพที่ 6 แสดงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บทสรุป
 การพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

 การพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมนักหนังสือพิมพ์สามารถดำาเนินการตามแนวทางใน

แผนภาพที่ 7ดังนี้ 1) ระบุปัญหาที่สำาคัญของจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์คือ ผลประโยชน์

ทีต่่างฝ่ายต่างพอใจทัง้คู ่และเป็นต้นเหตขุองการผดิจรยิธรรม ตัง้แต่เจ้าของสนิค้าหรอืบรกิาร 

ยื่นข้อเสนอเชิงผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ สิ่งท่ีตามมาองค์กรสื่อคือ กระบวนการทำางาน

ของสื่อได้แก่ เจ้าของผู้ประกอบการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว จะต้องนำา

เสนอข้อมลูข่าวสารตามทีต่กลง และเป็นตน้เหตุของการผดิจริยธรรมในการทำางานของสือ่ 2) 

การพัฒนาตนเองด้วยการรับรู้ตน การยอมรับตนการรู้แจ้งสภาวะที่เป็นจริงแห่งตน และการ

เปิดเผยตน 3) นักหนังสือพิมพ์จะต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารได้แก่ การฟัง การคิด การพูด 

การอ่าน การเขยีนและการนำาเสนอ 4) นกัหนงัสอืพมิพ์จะต้องมกีารปรบัตวัในการทำางานตาม

อุดมคติด้วยการแสวงหาความรู้ การเรียนรู้และการรู้เท่าทันของเจ้าของสินสินค้าและบริการ 

เจ้าของสื่อ กองบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สังคมรวมทั้งจะต้องร่วม

มือกันในการพัฒนาจริยธรรม5) นักหนังสือพิมพ์จะต้องมีการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนา

ตนเองด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นการจัดระบบระเบียบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การใช้

สื่อ กิจกรรมที่หลากหลายในเงื่อนไข สถานการณ์ท่ีผลักดันกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อใช้เป็น

ยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการตนเองไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 6) การดำาเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความพอประมาณ ความ

มเีหตผุลและการมภีมูคิุม้กนั ด้วยความรูแ้ละคณุธรรม จะเป็นหางเสอืในการกำากบัการพฒันา

จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์และปัจจัยสำาคัญในการกำากับตนเองสู่การพัฒนาจริยธรรมให้

ประสบความสำาเร็จคือ ค้นพบตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน กล้าเผชิญปัญหา

และอปุสรรค ทำาทกุอย่างเต็มความสามารถด้วยตนเอง ด้วยความมุ่งม่ัน ด้วยธรรมะ และพฒันา

ตนเองอย่างสมำ่าเสมอ 
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การดำาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประเภทการเรียนรู้
• เลียนแบบ
• มีเงื่อนไข
• เน้นพฤติกรรม
• ...

การเปิดรับสื่อ
• เปิดใจ
• รับรู้
• เลือกรับ
• เลือกจดจำา

ทักษะการสื่อสาร
1.ฟัง
2.อ่าน
3.คิด
4.นำาเสนอ
5.พูด
6.เขียน

การพัฒนาตน
1. การรับรู้ตน
2. การยอมรับตน
3. การรู้แจ้ง 

สภาวะที่เป็น
จริงแห่งตน

4. การเปิดเผยตน

ระดับการเรียนรู้
1. จดจำา
2. เข้าใจ
3. ประยุกต์ใช้
4. วิเคราะห์
5. สังเคราะห์
6. ประเมินค่า

ระดับการรู้
1. รู้ว่ารู้
2. รู้ว่า ไม่รู้
3. ไม่รู้ว่า รู้
4. ไม่รู้ว่า ไม่รู้

ระดับการรู้
1. รู้ รอบ (ประเด็น)
2. รู้ ทั่ว (เชื่อมโยง 

บูรณาการ)
3. รู้ ตามความเป็นจริง
4. รู้ ตามธรรมชาติ 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร คน เรียนรู้ การรู้ ปัญญา

การแสวงหาความรู้ รูปแบบการเรียนรู้
ประสบการณ์และ

ทักษะชีวิต

การรู้เท่าทันสื่อ 
และสาร

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาปัญญาด้านจริยธรรม

ภาพที่ 7 แสดงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้  

สู่การพัฒนาปัญญาด้านจริยธรรม

ข้อเสนอแนะ
 แนวทางการพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมนักหนังสือพิมพ์ 

 1.นักหนังสือพิมพ์จะต้อง พัฒนาตนเอง ด้วยตนเอง คือหัวใจสำาคัญของการพัฒนา

จริยธรรม ด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การรู้จักตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ จนเกิดภาวะ

การรู้และปัญญา

 2.ภาคธุรกิจได้แก่ เจ้าของสินค้าและบริการ องค์กรสื่อได้แก่ เจ้าของ ผู้ประกอบการ 

บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ภาครัฐ ภาคประชาสังคมจะต้องร่วมมือกันทุก

ฝ่ายในการพัฒนาจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์
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 3.นักหนังสือพิมพ์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ เจ้าของผู้ประกอบการ บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว จะเผชิญสถานการณ์ที่หมิ่นเหม่จริยธรรมตลอดเวลา ดังนั้น 

จะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ยึดหลักจริยธรรม 1 ข้อแล้วนำาไปใช้กับทุกเรื่องของการดำาเนินชีวิต 

จนกระทัง่รูเ้ท่าทนัข้อมลูข่าวสาร และมกีารปรบัตวัในการทำางาน ซึง่เป็นการพฒันาตนตนเอง

อย่างสมำ่าเสมอ

 4.การพฒันาตนเองด้านจรยิธรรม ต้องเริม่ต้นจากการอบรมสัง่สอนและการขดัเกลา

ของครอบครวั โรงเรยีน สือ่ และภาคประชาสงัคมด้วยการเผชญิประสบการณ์ตรง การสัง่สอน 

การเรียน การฝึกอบรม สื่อ การใช้กรณีศึกษา และต้องการระยะเวลาในการเรียนรู้

 5.นกัหนงัสอืพมิพ์และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย ต้องยดึหลกัการดำาเนนิชวีติการดำาเนนิชวีติ

ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกนั ด้วย

ความรู้และคุณธรรม จะเป็นหางเสือในการกำากับในการดำาเนินชีวิตและการตัดสินใจในการ

พัฒนาจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์
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ภาพลบสื่อกีฬา : ปัญหาระหว่างจริยธรรมกับการอยู่รอด

อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา*

 สถานการณ์ด้านการกฬีาของประเทศไทยในปัจจบุนั ได้รบัความนยิมจากประชาชน

ทั่วไปมากขึ้น ซึ่งกระแสส่วนหนึ่งมาจากความสำาเร็จของนักกีฬาไทยในระดับนานาชาติอย่าง

ต่อเนื่อง และอีกส่วนหนึ่งคือการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ

ที่มีคุณภาพมากขึ้น จนสามารถดึงดูดความสนใจจากแฟนกีฬาได้ ซึ่งในปัจจุบันมีกีฬาหลาย

ประเภททีไ่ด้รบัการพฒันาจนเตบิโตและได้รบัความนยิมอย่างรวดเรว็ มรีะบบการแข่งขนัแบบ

มืออาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดและโดดเด่นท่ีสุดคือกีฬาฟุตบอลลีกภายในประเทศ 

ท่ีพัฒนาจนสามารถยกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่ความเป็นกีฬาอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ มี

มาตรฐานการแข่งขันและศักยภาพทีมที่สูงขึ้นจนสามารถทัดเทียมกับลีกชั้นนำาของนานาชาติ 

โดยแต่ละทีมมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นขึ้นในทุกๆ ปี มีการทุ่มเงินลงทุนทำาทีมในแต่ละ

ฤดูกาลค่อนข้างสูง ขณะที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญของการแข่งขันกีฬาในประเทศ โดย

กำาหนดนโยบายในการพัฒนาด้านกีฬาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) พร้อมผลัก

ดันให้มีกฎหมายกีฬาอาชีพ รวมทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วย 

 ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวในส่วนของสื่อมวลชนก็มีการตื่นตัวตามกระแสความ

สนใจในกีฬาของคนไทยเช่นกัน ส่ือกีฬามกีารปรบัตวัให้เหมาะสมกบัขนาดและพฤตกิรรมของ

กลุ่มผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เกิดพื้นที่สื่อกีฬาใหม่ๆ นอกเหนือจากสื่อเดิมที่มีอยู่ ทำาให้ 

ผู้บริโภคมีช่องทางในการเปิดรับข่าวสารมากขึ้น และมีช่องทางเปิดรับสื่อกีฬาที่มีลักษณะ

เนื้อหาเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ส่งผลให้แต่ละองค์กรสื่อมีการแข่งขันกันมากขึ้นด้วย

 สื่อมวลชนกีฬานั้นถูกกำาหนดให้มีบทบาทในการร่วมพัฒนาด้านการกีฬาใน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 5 ในการร่วมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ

พัฒนาชนิดกีฬาอาชีพ สอดคล้องและได้มาตรฐานของสหพันธ์กีฬาอาชีพ ซึ่งสื่อมวลชนจะมี

บทบาทหน้าทีใ่นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กฬีาอาชพีผ่านสือ่ทกุรปูแบบอย่างกว้างขวาง ต่อ

เน่ือง เพือ่สร้างกระแสความนยิมในสงัคม ทัง้นี ้เพือ่ช่วยประสานความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน

ได้ง่ายขึน้ ซึง่จะทำาให้สามารถพฒันากฬีาตามนโยบายได้อย่างรวดเรว็ ขณะเดยีวกนัสือ่กฬีายงั

* หัวหน้�ส�ข�วิช�สื่อส�รก�รกีฬ� คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยรังสิต
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ถกูมองเป็นกลไกหลกัในการพฒันาด้านเศรษฐกจิของชาตด้ิวย โดยสภาท่ีปรกึษาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติในส่วนของคณะทำางานด้านกีฬาและนันทนาการ ได้มองบทบาทของสื่อกีฬา

ในปัจจุบันว่า ต้องเป็นผู้นำาสารที่สำาคัญในการนำาเสนอข้อมูล เพื่อเชื่อมประเทศในอาเซียนให้

หลอมรวมเป็นหนึ่ง และอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นกลาง และมีความเป็นธรรม รวม

ถึงรับผิดชอบต่อบทบาทการกีฬาต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน้ันมีความสำาคัญ จะต้อง

นำาการกีฬาและการพลศึกษามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ท้ังในด้าน

เศรษฐกิจและการเมืองต่อไป

 “กีฬา” เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างความสามัคคี ได้ผลดีมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ นับ

ต้ังแต่ยคุสมยักรกีโบราณทีใ่ช้กฬีาเป็นเครือ่งมอืในการรวมชาต ิเมือ่โรมนัเข้ามาปกครองกรกี ก็

ใช้กฬีาในการสานสัมพนัธ์ระหว่างกัน อันเป็นทีม่าของกฬีาโอลมิปิกในปัจจบุนั ซึง่มอีดุมการณ์

ในเรือ่งของความสามคัคีเป็นแนวคิดหลกั ดงัคำาพดูของบารอน ปิแอร์ เดอ คเูบอร์แตง ได้กล่าว

ไว้ว่า “สิ่งสำาคัญที่สุดของกีฬาโอลิมปิกมิได้อยู่ที่ชัยชนะ แต่คือการมีส่วนร่วม” 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรงมพีระราชดำารสัเตอืนใจพสกนกิร

ชาวไทย และประเทศชาติไว้ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” เพื่อให้ประชาชนน้อมนำาไปใช้

เป็นแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสังคมได้อย่างแท้จริง

 สื่อมวลชน ในฐานะที่ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นฐานันดรที่สี่นั้น นอกจากการปฏิบัติ

ภาระหน้าทีห่ลัก คือ การรายงานข่าวไปสู่ประชาชนแล้ว ยงัมภีาระหน้าทีใ่นด้านการให้ความรู้ 

การสร้างความต่อเนือ่ง ให้การอบรมบ่มนสิยัทางสงัคม และการผลกัดนัให้เกดิการเคลือ่นไหว

ในสังคมหรือระดมสรรพกำาลังในสังคม (Social Mobilization) ที่เป็นเสมือนอุดมการณ์ หรือ

วาระแห่งชาติ ที่มิอาจละเลยได้

 โดยเฉพาะบทบาทหน้าทีข่องสือ่มวลชนด้านกฬีา จำาเป็นต้องมส่ีวนร่วมในการให้ความ

รู้ สร้างเสริมความเข้าใจ รวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดี สะท้อนผ่านเนื้อหาข่าวสารที่นำาเสนอ

ออกไป โดยบทบาทของข่าวกฬีาทีม่ต่ีอสงัคมนัน้ มคีวามเกีย่วข้องในหลายด้าน เช่น ด้านสงัคม 

การเมอืง ธุรกิจ และกฎหมาย โดยมองว่าสงัคมจะมคีวามสงบสขุได้ หากประชาชนดำาเนนิชวีติ

อยู่ภายใต้ปรัชญาของกีฬา ที่อยู่กันอย่างมีกติกา และมีการเคารพต่อกัน

 ทว่า ที่ผ่านมาสื่อกีฬามักถูกตั้งคำาถามเกี่ยวกับบทบาทในแง่ของจริยธรรมในการทำา

หน้าที่นำาเสนอข่าวสารอยู่เสมอ นั่นเพราะภายใต้บริบทของการกีฬาน้ัน มีทั้งแง่มุมในด้านดี

และด้านที่ไม่ดี ในด้านที่ดีคืออุดมการณ์ คุณค่า และประโยชน์ของการกีฬา ซึ่งเป็นแง่มุมด้าน

สร้างสรรค์ที่สื่อสามารถนำามาเสนอเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนา ส่วนอีกด้านที่ไม่ดีและถูกมองว่า
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เป็นสิ่งที่จะทำาลายเจตนารมณ์ที่ดีของกีฬาก็คือเรื่องของการเน้นนำาเสนอเก่ียวกับข้อมูลด้าน

สถติแิละผลการแข่งขนั ทีม่กัจะถกูนำาเสนอควบคูม่าด้วยกนัในการรายงานข่าวเสมอ โดยข้อมูล

ข่าวสารในแง่มุมนี้ มักถูกมองว่าเป็นการชี้นำาไปสู่การพนันได้

 หากมองตามหลักปรัชญาของการกีฬา ภายใต้อุดมการณ์ที่ต้องการสร้างโลกสงบสุข 

หลอมรวมทุกความแตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และชนชั้น ด้วยมองว่ามนุษย์

ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งสำาหรับเนื้อหาที่สะท้อนแนวคิดเรื่องอุดมการณ์นี้ เราจะพบได้

ในเนื้อหาของข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬารายการต่างๆ แต่เมื่อกีฬาเริ่ม

ทำาการแข่งขัน สิ่งที่สะท้อนออกมาจากการรายงานเนื้อหาข่าวสารจะกลายเป็นความหมายที่

กลับด้านไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นด้านที่ขัดแย้งต่ออุดมการณ์ของกีฬาโดยสิ้นเชิง คือ เรามักจะ

ได้รบัข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับการแข่งขนัทีล้่วนเตม็ไปด้วยปัญหา ความขดัแย้ง และการถกูละเมดิ

อยู่บ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึก ก็

จะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจแทงพนันของผู้บริโภคข่าว ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นถึงแม้ว่า

จะเป็นการรายงานเหตุการณ์ของสื่ออย่างตรงไปตรงมา แต่อาจมีผลลัพธ์ออกมาได้แง่ลบโดย

ไม่ได้ตั้งใจ

 ประเด็นปัญหานี้ส่งผลให้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสื่อมวลชนกีฬาใน

ประเทศไทย ได้ร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของสื่อมวลชนกีฬา โดย

กำาหนดออกมาเป็นคู่มือจริยธรรมในการรายงานข่าวกีฬา ที่ได้กำาหนดบทบาทของสื่อกีฬา 

และแนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวสารที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้น

ในเรื่องความเที่ยงตรงเป็นธรรม ความสร้างสรรค์ ความเท่าเทียม การธำารงเจตนารมณ์กีฬา 

การไม่ชักจูงเรื่องการพนัน และการจรรโลงสังคม แต่ถึงอย่างไรการทำาหน้าที่ของสื่อมวลชน

กีฬาในทุกวันนี้ก็ยังพบเนื้อหาข่าวสารการกีฬาที่ยังคงสุ่มเสี่ยงต่อการชี้นำาไปสู่การเล่นพนัน 

หรือเนื้อหาที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดในสังคมอยู่ทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิด

คำาถามต่อมาตรฐานทางวิชาชพีในประเดน็ด้านจรยิธรรมในการนำาเสนอข่าวกฬีาของสือ่แต่ละ

องค์กร ที่เหมือนจะไม่อยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติ หรือปฏิบัติงานภายใต้เกณฑ์มาตรฐานด้าน

จริยธรรมที่ต่างกัน

ความร่วมมือด้านจริยธรรมสื่อกีฬา กับปัญหาที่แก้ไม่ตก

 การทำาหน้าทีข่องสือ่มวลชนกฬีาในรอบหลายปีมานี ้มกัถกูสงัคมตัง้คำาถามถงึความรบั

ผิดชอบด้านการนำาเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อหลักจริยธรรมวิชาชีพมาค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องของ
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การบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ การนำาเสนอข่าวเอนเอยีง อนัอาจเกดิจากผลประโยชน์บางอย่างทีส่ือ่

เข้าไปเกีย่วข้องด้วย และทีด่จูะเป็นประเดน็ปัญหามากทีส่ดุคอืการนำาเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง

กับอัตราต่อรอง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเล่นพนันของผู้อ่าน ในขณะที่หน่วยงานภาควิชาชีพ 

ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ต่างก็ร่วมกันหาทางออก ด้วยการกำาหนดแนวทางกรอบ

การปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวกีฬาออกมา แต่ทุกวันนี้ก็ยังดูเหมือนว่าปัญหายังมิได้รับการแก้ไข

ที่ตรงจุด

 ล้อมรั้วจริยธรรม ตีกรอบแก้ปัญหาสื่อกีฬา

 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ออกข้อกำาหนดแนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าว

กีฬา หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำาเสนอข่าวกีฬาที่มีส่วนชักนำาไปสู่การเล่นการ

พนันในหมูเ่ยาวชน และได้วางแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูป้ระกอบวชิาชพีหนงัสอืพมิพ์ ที่

อยูใ่นสงักดัสมาชกิสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต ิเพือ่ให้เกดิความชัดเจนในการปฏบัิตงิานและ

ป้องกันการนำาเสนอข่าวที่หมิ่นเหม่ต่อการขัดจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ที่ลงไว้ ณ วัน

ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2552

 โดยเน้นใน 5 ด้านหลกัๆ ได้แก่ 1) ต้องเป็นการรายงานข่าวกฬีาในทางสร้างสรรค์ ไม่

ให้การรายงานข่าวกฬีาเป็นไปในความหมายทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งในทางทำาลายซึง่กนัและ

กนั 2) ต้องเป็นการรายงานข่าวทีไ่ม่ทำาให้เกดิความรูส้กึถงึการแบ่งแยกเชือ้ชาต ิผวิส ีตลอดทัง้

ความเชือ่ถอืศาสนา และสงัคม สร้างสำานกึของกฬีาให้เป็นเรือ่งของการสร้างคน สร้างสนัตภิาพ 

สร้างความรัก ความสามัคคีในมวลหมู่มนุษย์ได้ทุกชาติทุกภาษา 3) ต้องเป็นการรายงานข่าว

ท่ีเท่ียงตรง ถูกต้องในกรอบแห่งจริยธรรมของวิชาชีพสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 4) ต้อง

เป็นการรายงานข่าวทีไ่ม่บิดเบือนเจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิของการกฬีาและไม่ส่งเสรมิโฆษณาแฝง

สินค้าอบายมุข 5) ต้องไม่เป็นการรายงานข่าวในทิศทางซึ่งโน้มเอียง หรือชี้นำา หรือชักจูง การ

กีฬาไปเกี่ยวข้องกับการพนัน หรือคล้อยตามไปในทางที่ไม่ดีงาม (สภาการหนังสือพิมพ์แห่ง

ชาติ, 2555)

 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีประกาศดังกล่าวออกมา ปัญหาด้านจริยธรรมในการทำาหน้าที่

ของสื่อกีฬา ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมก็ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลที่มาจาก

การติดหนี้พนันฟุตบอล โดยผลกระทบนั้นจะเกิดกับกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ี ผู้รับสาร

กลุม่น้ีถอืว่าเป็นวยัทีม่คีวามเสีย่งในเรือ่งอบายมขุทกุรปูแบบ ทีส่ำาคญัหากบรโิภคข่าวสารด้วย

การขาดการรู้เท่าทันแล้ว แรงจูงใจที่มาจากสื่อก็จะเกิดผลกระทบกับคนกลุ่มนี้ได้ง่าย ดังข่าว

เรื่องผลกระทบจากการเล่นพนันฟุตบอลที่ถูกนำาเสนอในผู้จัดการออนไลน์ (2554) ความว่า
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 “เสื่อม! นศ.ส�วพลีก�ยใช้หนี้พนัน อัดบทวิเคร�ะห์ผลกีฬ�จูงใจโจ๋

 ผลวิจัยชี้ชัด! นักศึกษ�ติดพนันงอมแงม ฮิตแทงบอลสเต็ปม�กกว่�เดี่ยว-เต็ง น่�ห่วง 

นศ.หญงิยอมเสยีตวัเพือ่ใช้หนี ้เผยคอลมันสิต์วเิคร�ะห์ท�ยผลกฬี� มอีทิธพิลส่งเสรมิ

เย�วชนเล่นพนนับอล ด้�น “สภ�ก�รหนงัสอืพมิพ์ฯ” ยอมรบัตรวจสอบควบคมุย�ก 

ขณะที่“เครือข่�ยรณรงค์หยุดพนัน” เรียกร้องสื่อมวลชนมีจริยธรรมและรับผิดชอบ

สังคม แนะรัฐตั้งหน่วยง�นดูแลเฉพ�ะ มีอำ�น�จจับกุมโดยตรง…” 

 

 จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการเลือกซื้อหนังสือพิมพ์กีฬา สตาร์ซอคเกอร์

รายวันในเขตกรุงเทพมหานคร ยังพบว่าการเปิดรับข้อมูลของผู้อ่านหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

นัน้ นอกเหนอืจากสตาร์ซอ็คเกอร์ แล้วกลุม่ตวัอย่างมักจะเปิดรบัข่าวสารกฬีาจากหนังสอืพมิพ์

กฬีาฉบบัอืน่ๆ อกีหลายฉบบั ไม่ว่าจะเป็นสยามกฬีา สปอร์ตพลู สปอร์ตแมน เป็นต้น ทัง้นี ้อาจ

ด้วยจุดมุง่หมายสำาหรบัใช้ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในชวีติประจำาวนั หรอืใช้อ้างองิต่างๆ ใน

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง เช่น การทายผลฟุตบอล ตารางการต่อรอง ตารางการ

แข่งขัน ตลอดจนการแสดงทรรศนะในคอลัมน์ต่างๆ เป็นต้น (กาญจน์ ฉวีธรรมวัฒน์, 2551)

 นอกจากนีใ้นงานเสวนาหวัข้อ “การพากย์ฟตุบอลและการเขียนคอลมัน์ฟตุบอลอย่าง

สร้างสรรค์บนความรบัผดิชอบต่อสงัคม” เมือ่วนัที ่13 มกราคม 2555 ได้มกีารเปิดเผยผลวจิยั

เรื่อง “บทบาทและอิทธิพลของนักพากย์ฟุตบอลและคอลัมนิสต์ฟุตบอลที่มีต่อการเล่นพนัน

ฟุตบอลของเยาวชน” โดยประเด็นเน้ือหาในการเสวนาพุ่งเป้าไปท่ีบทบาทของบุคลากรของ

สื่อกีฬาที่มีส่วนในการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนัน โดยมองว่าบทบาทของนักพากย์ฟุตบอล

และคอลัมนิสต์ฟุตบอล มีความสำาคัญอย่างมาก และความคึกคะนองของผู้พากย์บางคนอาจ

ชกันำาไปสูก่ารเล่นพนนัโดยไม่รูต้วั ขณะทีห่นงัสอืพมิพ์กฬีากก็ลายเป็นคูม่อืการเล่นพนนั และ

บางฉบบักลายเป็นแหล่งโฆษณาสนิค้าธรุกจิใต้ดนิ เช่น ธรุกจิการพนนัได้แก่ เวบไซต์แทงพนนั

ฟตุบอลออนไลน์ โดยถกูมองว่าเป็นความสมัพนัธ์ทางด้านธรุกจิทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกนั แต่กย็งั

มีบางความคิดเห็นที่มองถึงระบบในการปฏิบัติงานในแต่ละองค์กรสื่อ ท่ีแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติ

และฝ่ายบริหาร บางทีคนทำางานระดับปฏิบัติก็เข้าใจเรื่องจรรยาบรรณสื่อมวลชนเป็นอย่างดี 

แต่บางทีระดับนโยบายก็มุ่งในเรื่องรายได้และความอยู่รอดของธุรกิจเป็นสำาคัญ จึงอาจทำาให้

เกิดปัญหาดังกล่าวตามมาได้ (สำานักข่าวอิศรา, 2555)

 จากการข้อมลูการศึกษาเหล่านี ้พบว่า สือ่กฬีามบีทบาทอย่างมากในการส่งเสรมิการ

ตดัสนิใจให้มกีารเล่นพนนั เนือ่งจากข้อมลูข่าวสารทีถ่กูนำาเสนอออกมามลีกัษณะของการเชญิ
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ชวนให้เสี่ยงโชค และท่ามกลางสถานการณ์ที่น่ากังวลนี้ ในปี 2555 สภาการหนังสือพิมพ์แห่ง

ชาติจึงได้แต่งตั้งคณะทำางานขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากภาควิชาชีพ ภาควิชาการ 

และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันดำาเนินการจัดทำา “คู่มือการรายงานข่าวกีฬาขึ้น” และรับ

หลักการร่วมกันในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยได้กำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อ

ให้การรายงานข่าวกีฬามคุีณภาพตามวัตถปุระสงค์ เป้าหมายและมาตรฐานการเล่นกฬีาให้เป็น

ที่ยอมรับระดับสากล ผู้สื่อข่าวกีฬามืออาชีพควรยึดแนวปฏิบัติในการรายงานข่าวกีฬาเพื่อส่ง

เสริมมาตรฐานการกีฬาของประเทศ ดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 

 1.ความเทีย่งตรงและเป็นธรรม ผูส้ือ่ข่าวกฬีาต้องรายงานข่าวกฬีาอย่างซือ่สตัย์ เทีย่ง

ตรง และเป็นธรรม โดยปราศจากการแทรกแซงของภาคธุรกิจและภาคการเมือง ระมัดระวัง

เรื่องการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 2.ความสร้างสรรค์ มีการสอดแทรกความรู้ กฎกติกา เกี่ยวกับเกมกีฬาอย่างถูกต้อง 

ชัดเจน เน้นนำาเสนอในแง่มุมที่ดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก เยาวชน และสังคม

 3.ความเท่าเทียม / เสมอภาค ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมของผู้

แข่งขัน ผู้ตกอยู่ในข่าวกีฬา หรือผู้ร่วมกิจกรรมกีฬา

 4.ธำารงเจตนารมณ์การกีฬา หลีกเลีย่งการรายงานข่าว และเสนอภาพข่าวทีเ่กีย่วข้อง

กับสินค้าโดยเจตนา หรือการยั่วยุทางเพศ

 5.การไม่ชี้นำาและชักจูงไปสู่การพนัน ระมัดระวังการรายงานข่าว การวิเคราะห์ การ

แข่งขันเกี่ยวกับแต้มต่อ อัตราต่อรอง ไม่ระบุหรือชี้ช่องทางเพื่อนำาไปสู่การพนัน

 6.การจรรโลงสังคมและวงการกีฬา มีการสอดแทรกและเชื่อมโยงบริบทของความมี

นำ้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมความภูมิของท้องถิ่น (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 

2555)

 ภายหลังจากที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้เสนอคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าว

กีฬาออกมา พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากองค์กรสื่อท่ีเป็นสมาชิก ก็ได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดี หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อจริยธรรมใน

การนำาเสนอข่าวสาร โดยปรบัลดเนือ้หาทีอ่าจจะมส่ีวนไปสนบัสนนุให้เกดิการตดัสนิใจในการ

เล่นพนันของประชาชนได้ ขณะทีเ่นือ้หาประเดน็ด้านจรยิธรรมข้ออืน่กไ็ด้รบัการพจิารณาจาก

ผู้รับผิดชอบก่อนการนำาเสนอมากขึ้น

 อย่างไรกต็าม แม้จะได้รบัความร่วมมือจากองค์กรสือ่ต่างๆ ในการปฏบิตัติามแนวทาง

การทำาหน้าทีข่องสือ่กฬีาทีก่ำาหนดออกมาเป็นอย่างด ีแต่ปัญหาเดมิกย็งัมไิด้หมดไป เนือ่งจาก
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ว่ายังมีสื่อบางรายที่ยังคงมีเนื้อหาที่มีส่วนส่งเสริมการตัดสินใจเล่นการพนันอยู่

 ซึ่ง บรรยงค์ สุวรรณผ่อง อนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่ง

ชาติยอมรับว่าการควบคุม ตรวจสอบจริยธรรมในวิชาชีพสื่อด้วยกันเองทำาได้ยาก และมีช่อง

โหว่ แม้คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะมีข้อตกลงกับ

สมาชกิองค์กรวชิาชพีสือ่ด้วยกนัว่าหากมกีารกระทำาทีส่่อไปในทางทีผ่ดิจรยิธรรม หรือยยุงส่ง

เสรมิให้เกดิการพนนั สามารถว่ากล่าวตกัเตอืน เชิญมาสอบสวน ช้ีแจง ไปจนถึงตำาหนิตเิตยีนได้ 

ซึ่งในอดีตเราเคยมีสื่อกีฬาเกือบทุกสำานักพิมพ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่ปัจจุบันสำานักพิมพ์กีฬา

ที่เคยเป็นสมาชิกได้ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าไม่อยากสร้างผล 

กระทบต่อสภาการหนงัสือพมิพ์ฯ การควบคมุตรวจสอบจงึทำาได้ยาก (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2554) 

 สื่อชี้นำาการพนัน ปัญหาที่ยังคงอยู่

 ประเด็นปัญหาในการนำาเสนอข่าวของสื่อกีฬาไทย ในลักษณะท่ีช้ีชวนไปสู่การเล่น

การพนันของผู้บริโภคมักถูกสังคมเพ่งเล็ง และมองเป็นจุดด่างพร้อยมากที่สุด ซึ่งเป็นปัญหา

ที่ยังไม่สามารถขจัดได้อย่างเด็ดขาด โดยมีข้อมูลทางสถิติจากการศึกษาและงานวิจัยออกมา

อย่างต่อเนื่อง พบว่าการนำาเสนอข่าวสารของสื่อกีฬายังคงมีผลต่อการตัดสินใจเล่นการพนัน

ของคนในสังคมค่อนข้างมาก

 จากข้อมูลการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ (2557) พบว่า หนังสือพิมพ์กีฬา มีเนื้อหา

ที่นำาไปใช้ในการพนันฟุตบอลโลก 2014 มากกว่าสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุกระจายเสียง โดย

มเีดยีมอนเิตอร์ ได้ทำาการศกึษาเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัการพนนั ในสือ่หนงัสอืพมิพ์กฬีา 5 ฉบบั 

“รายการข่าวกีฬาและรายการกีฬา” ของวิทยุกระจายเสียงคลื่นกีฬา จำานวน 3 คลื่น และ 

“รายการข่าวกีฬาและรายการกีฬา” ของฟรีทีวีช่องลิขสิทธิ์และท่ีได้สิทธิในการถ่ายทอดสด 

จำานวน 3 ช่อง 

 พบว่า จากหนังสือพิมพ์กีฬาทั้ง 5 ฉบับ พบข่าวและบทความที่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยว

กับฟุตบอลโลก 2014 จำานวน 204 ชิ้น แบ่งเป็น การรายงานข่าวและข้อมูลทั่วไป 115 ชิ้น 

การคาดการณ์และการทำานายผลการแข่งขัน 10 ช้ิน และ การบอกราคาและอัตราต่อรอง  

79 ชิ้น 

 นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าหนังสือพิมพ์กีฬายังคงเป็นสื่อหลักท่ีมีการนำาเสนอเน้ือหา

ในลักษณะการบอกราคาและอัตราต่อรอง โดยพบเน้ือหาดังกล่าวในหนังสือพิมพ์กีฬาท้ัง 5 

ฉบับที่ศึกษา ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ ครั้งบอลโลก 2006 รวม

ทั้ง บอลยูโร 2008 และ 2012 อีกด้วย
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 ในขณะที่ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พบด้านเนื้อหาที่เกี่ยวกับการคาดการณ์และ

ทำานายผลการแข่งขันบ้างเพียงเล็กน้อย ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

 ภาพที่ 1 การนำาเสนอเนื้อหาฟุตบอลโลก 2014 ในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

(mediamonitor.in.th)



ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.255871

 โดยการศึกษาดังกล่าวใช้เกณฑ์การศึกษา ในการวิเคราะห์เนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ 1) 

ศึกษาในส่วนของข้อมูลทั่วไป เช่น ตารางการแข่งขัน ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เช่น 

การวิเคราะห์ตัวผู้เล่น แผนการเล่น 2) ศึกษาเนื้อหาที่เป็นการคาดการณ์ หรือการทำานายผล

การแข่งขัน จะชนะ-แพ้ ด้วยการระบุแต้มชัดเจน 3) ศึกษาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราต่อรอง 

เปอร์เซ็นต์ความได้เปรียบเสียเปรียบ โอกาสยิงประตู รวมท้ังข้อความในลักษณะชักชวนให้

เล่นพนันอย่างชัดเจน และ 4) ศึกษาข้อมูลเพื่อการรับพนันบอลโดยตรง เช่น แหล่งรับพนัน 

หมายเลขบัญชีของแหล่งรับพนัน ดังรายละเอียดตามแผนภาพข้างล่าง

 

ภาพที่ 2 การศึกษาสัดส่วนตามประเภทเนื้อหาในหนังสือพิมพ์กีฬา ช่วงฟุตบอลโลก 2014

(mediamonitor.in.th)
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 นวลน้อย ตรรีตัน์ เปิดเผยว่า เพยีงสปัดาห์แรกของการแข่งขนัฟตุบอลโลก 2014 มีการ

เล่นพนันบอลถึง 9.8% โดยนักเรียนสายอาชีพมีสัดส่วนผู้เล่นพนันสูงกว่านักเรียนสายสามัญ 

และสัดสว่นของนักเรยีนที่เล่นพนนัเพิม่สูงขึน้ตามอายุทีเ่พิ่มขึน้ สว่นกลุ่มทีไ่ม่ไดเ้ลน่ 3% ระบุ

ว่าตั้งใจจะเล่นนัดต่อๆ ไป ขณะที่ 13% ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นหรือไม่ ที่น่าสนใจคือ กลุ่มที่เล่น

พนันบอล 73.6% ระบุว่า เคยเล่นพนันทายผลบอลรายการอื่นมาก่อน และเกินกว่า 1 ใน 3 

คือ 36.4% ระบุว่าจะเพิ่มวงเงินที่ใช้เล่นพนันมากขึ้น

 ทัง้นี ้นอกจากปัญหาการเล่นพนนัทีห่ลายฝ่ายมกัจะจบัตามองในช่วงทีม่หกรรมกฬีา

ฟุตบอลรายการใหญ่ๆ แล้ว ตลอดทั้งปียังมีการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในของประเทศต่างๆ 

ที่ได้รับความนิยมทั้งในยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้ ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในรูป

แบบ ต่างกถ็กูถ่ายทอดผ่านสือ่กฬีาในประเทศไทยท้ังสิน้ (สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ, 2557) 

 ซึ่ง รัตพงษ์ สอนสุภาพ กล่าวว่า ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของอุตสาหกรรมการพนันใน

ระดับโลก กีฬาฟุตบอลได้กลายเป็นเกมการพนันสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันทุกวัน วันละเป็น

ร้อยเป็นพันคู่ โดยเฉพาะใน 5 ลีกชั้นนำาของยุโรปที่คนไทยนิยมดูและเล่นพนัน คือ พรีเมียร์

ลีก อังกฤษ, บุนเดส ลีกา เยอรมัน, ลาลีกา สเปน, กัลโช ซีเรียอา อิตาลี และลีกเอิง ฝรั่งเศส 

(ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557)

 ขณะทีศู่นย์ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยัการกฬีา หรอื ไอซเีอสเอส เปิดเผย

ว่า การพนนัผดิกฎหมายกำาลงัเป็นภยัคกุคามประเทศท่ีนิยมกฬีาฟตุบอล และครกิเกตมากเป็น

พิเศษ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อกีฬาชนิดอื่น เช่น เทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน และกีฬาแข่ง

รถด้วยเช่นกัน (คมชัดลึกออนไลน์, 2557) 

 เลอภพ โสรตัน์ (สัมภาษณ์, 2557) อธบิายว่า หลงัจากมีคูมื่อจรยิธรรมการรายงานข่าว

กีฬาออกมา องค์กรสื่อที่เป็นแกนหลักในการร่วมกันร่างคู่มือ รวมทั้งสื่อรายอื่นที่เป็นสมาชิก

ของสภาการหนังสือพิมพ์ก็ได้มีการปรับตัว ปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมมากขึ้น จากการนำา

อัตราต่อรองมาลงตีพิมพ์ ก็มีการลดความเข้มข้นของเนื้อหาส่วนนั้นลงไป โดยปรับรูปแบบ 

เนื้อหาให้เป็นเพียงบทวิเคราะห์ที่เน้นไปในด้านความบันเทิงมากขึ้น

 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสื่อบางรายที่มีการชี้นำาไปสู่การพนันอย่างชัดเจน และสื่อดัง

กล่าวทีถ่อืว่าเป็นเป้าหมายหลกัในการรณรงค์เรือ่งการนำาเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัการพนนั 

ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ ทำาให้สภาวิชาชีพไม่สามารถควบคุม

การนำาเสนอเนื้อหาได้ ในกรณีนี้มองได้ว่าสื่อดังกล่าวอาจจะมีความจำาเป็นในด้านธุรกิจของ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.255873

สำานกัพมิพ์ เนือ่งจากมสีือ่ในสงักดัค่อนข้างเยอะ จงึไม่อาจให้ความร่วมมอืทางสภาการหนงัสอื

พิมพ์ฯ ในเรื่องนี้ได้ ขณะที่กฎหมายเองก็ไม่ได้ระบุข้อบังคับที่แน่ชัดในประเด็นนี้

 นอกจากปัญหาเรือ่งการนำาเสนอข้อมูลทีช้ี่นำาสูก่ารพนันในสือ่สิง่พมิพ์แล้ว ปัจจบุนัพบ

ว่า ธรุกจิพนนับอลของไทยในปัจจบุนัมคีวามเป็นธรุกจิออนไลน์มากขึน้ โดยจากการสำารวจ ปี 

2556 พบว่าประชาชนทัว่ไปเล่นพนนัผ่านทางเวบไซต์จำานวน 18.58% โต๊ะบอล 17.60% และ

เล่นพนนัระหว่างเพือ่น 19.55% ซึง่คนกลุม่นีจ้ะรบัข้อมลูจากช่องทางสือ่ออนไลน์มากทีส่ดุถงึ 

55.32% สื่อโทรทัศน์ 36.17% และสื่อหนังสือพิมพ์ 34.57% นอกจากนี้ยังยอมรับว่าเคยเป็น

ตัวกลางหรือเจ้ามือรับแทงพนันบอลสูงถึง 22.70%

 สำาหรับการเล่นพนันบอลในกลุ่มนักศึกษา พบเล่นพนันผ่านทางเว็บไซต์สูง 31.10% 

โต๊ะบอล 74.51% โดยจะรบัข้อมลูผ่านทางสือ่ออนไลน์ 82.57% สือ่โทรทศัน์ 34.13% และสือ่

หนงัสอืพมิพ์ 30.96% และยอมรบัเคยเป็นตวักลางหรอืเจ้ามอืรบัแทงพนนับอล 8.2% (สำานกั

ข่าวอิศรา, 2557)

 จากข้อมูลที่มีการศึกษาจากหลายแหล่ง นำามาสู่ข้อสรุปได้ว่า ปัญหาด้านการเล่น

การพนันฟุตบอลในสังคมไทยยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้นิยมชมชอบกีฬา และลุกลาม

ไปถึงระดับเยาวชน โดยที่สื่อกีฬามีส่วนในการชี้นำา และส่งเสริมให้มีการเล่นพนัน ทั้งในแบบ

ทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกัน นอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว การนำาเสนอเนื้อหาในสื่อ

ออนไลน์ โดยเฉพาะเวบไซต์กีฬาอิสระ ยังมีการส่งเสริมต่อการเล่นพนันอย่างชัดเจนมากกว่า

สื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีทั้งการโฆษณาผ่านเวบไซต์กีฬาพบว่ามีโฆษณาของเวบไซต์รับแทงพนันรวม

อยู่ด้วย ซึ่งปัญหานี้เป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 ในประเด็นนี้ เลอภพ โสรัตน์ (สัมภาษณ์, 2557) ได้แสดงทัศนะว่า ปัจจุบันมีจำานวน

สื่อที่นำาเสนอข่าวสารด้านกีฬาที่หลากหลายมากข้ึน การแก้ปัญหาเรื่องสื่อกีฬาท่ีมีเน้ือหาส่ง

เสริมการพนันนั้น ต้องพิจารณาในแง่มุมท่ีกว้างข้ึน การมองว่าต้นเหตุของปัญหามาจากสื่อ

หนังสือพิมพ์เพียงสื่อเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะในปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตเข้า

มามีบทบาทอย่างมากในส่วนของการเล่นพนันฟุตบอล ขณะที่พฤติกรรมผู้เล่นการพนันก็

อาศยัช่องทางการเล่นพนนัผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ เพือ่หลกีเลีย่งกฎหมายในประเทศไทย 

ประกอบด้วยการควบคุมการเผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องท่ีทำาได้

ยาก จึงเป็นช่องทางให้เว็บไซต์กีฬาอิสระอาศัยเป็นช่องทางในการหารายได้ ด้วยการเปิดพื้น

ที่ให้เวบไซต์พนันเข้ามาโฆษณาดึงดูดผู้อ่านให้ไปเล่นพนันได้

 ขณะที่รายการโทรทัศน์ที่มีการวิจารณ์เกมก่อนถ่ายทอดสดนั้น แม้จะไม่มีการพูดถึง
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อัตราต่อรอง แต่การให้ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ และช้ีนำาถึงสภาพเกมล่วงหน้าก่อนจะทำาการ

แข่งขันน้ัน มีรูปแบบการวิจารณ์เกมทั้งก่อนแข่ง และระหว่างพักครึ่ง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็น

ข้อมูลที่ให้แบบสดๆ สามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลในการเล่นการพนันได้ทันที ฉะนั้น ก็อาจจะ

มผีลต่อการตดัสนิใจของผูท้ีต้่องการเล่นพนนัได้พอสมควร ในขณะทีข้่อมลูในหนงัสอืพมิพ์นัน้

ต้องวเิคราะห์ล่วงหน้า 2-3 วนัก่อนหน้าการแข่งขนั พอถงึวนัแข่งปัจจยัหรอืข้อมลูทีไ่ด้ต่างๆ ที่

ได้วิเคราะห์ไว้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้

 กลไกการควบคุมสื่อ กับความท้าทายด้านจริยธรรม 

 การทำาหน้าที่ในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนกีฬา ย่อมต้องมีเน้ือหาข่าวสารท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในส่วนของกรณี

บุคคลที่ตกเป็นข่าวนั้น การทำาหน้าที่ของสื่อมวลชนอาจจะไปกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของ

ผู้ที่ตกเป็นข่าวได้ ซึ่งในประเด็นความเป็นส่วนตัวนี้มีกฎหมายรองรับอยู่ ทั้งนี้ กฎหมายด้าน

สื่อมวลชนยังมีบทบังคับใช้ในกรณีที่สื่อได้กระทำาการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อส่วนรวมด้วย 

 อย่างไรก็ตาม การควบคุมการทำาหน้าที่ของสื่อนั้น มิได้มีเพียงแค่ตัวบทกฎหมาย

เท่านัน้ แต่ยงัมกีลไกควบคุมการปฏบัิติหน้าทีข่องสือ่ในมิตอิืน่ๆ อกี ทีมี่ผลต่อทศิทางการในการ

รายงานข่าวของสือ่กฬีาซึง่กฤษณ์ ทองเลศิ (2541 : 80-85) ได้ประมวลถงึกลไกในการควบคมุ

การรายงานข่าวของสื่อไว้ 5 กลไก คือ 1) การควบคุมโดยระบบการเมือง ที่มักจะอิงกับช่อง

ว่างของข้อกฎหมายทีใ่ห้อำานาจดลุยพนิจิอย่างกว้างขวางแก่เจ้าหน้าที ่พนกังาน ซึง่เป็นปัจจยั

ทีเ่อือ้ต่อการแทรกแซงการรายงานข่าวจากฝ่ายการเมอืง 2) การควบคมุโดยธรุกจิการค้า โดย

สื่อมวลชนจะไม่นำาเสนอข่าวสารที่อาจขัดแย้งกับธุรกิจที่อุปถัมภ์สื่อ เพื่อความอยู่รอดของสื่อ

เอง 3) การควบคุมโดยสาธารณชน ในลักษณะของผลสะท้อนกลับจากผู้บริโภคข่าว ที่มีส่วน

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่าทีในการรายงานข่าว 4) การควบคุมโดยกฎหมาย เช่น การ

หมิ่นประมาท กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ในกรณีเกิดการละเมิด เป็นต้น และ 5) การควบคุม

ตนเองโดยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เมือ่ลองพจิารณาการรายงานข่าวสารของสือ่กฬีา ควบคูก่บัระบบกลไกในการควบคมุ

การทำาหน้าที่ของสื่อ ทำาให้พบว่า การรายงานข่าวของสื่อกีฬานั้นมีปัจจัยมากมายที่เข้ามา

เกี่ยวข้องในหลายมิติ ทั้งด้านธุรกิจ การเมือง กฎหมาย และสังคม นั่นจึงทำาให้การทำาหน้าที่

ในการรายงานข่าวอาจจะเกดิปัญหากระทบมิตใิดมิตหิน่ึงได้ท้ังโดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ เช่น ถ้าให้

ความสำาคญักบัมติใิดเป็นหลกัมากเกนิไป กอ็าจจะกระทบต่อความรบัผดิชอบในมติอิืน่ๆ ด้วย 

ทั้งนี้ การรายงานข่าวของสื่อเป็นการทำางานที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว เพราะต้องนำาเสนอข่าว
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แบบวนัต่อวนั อาจทำาให้มคีวามจำากดัเรือ่งเวลาในการพจิารณาข่าวของผูร้บัผดิชอบได้ หรอือกี

ด้านหนึง่กจ็ะกระทำาด้วยความจงใจ อนัเนือ่งจากความสมัพนัธ์ขององค์กรทีม่ต่ีอกลไกควบคมุ

ด้านต่างๆ ซึง่กล่าวได้ว่าเนือ้หาในบางข่าวอาจจะเข้าข่ายต่อการกระทำาผดิต่อจรยิธรรมของสือ่

กีฬาได้ โดยยงัพบว่านอกจากสือ่กฬีามส่ีวนช้ีแนะประชาชนให้เล่นการพนันแล้ว ยงัพบประเดน็

การขดัจรยิธรรมในด้านอืน่ๆ ด้วย และมคีวามเกีย่วข้องต่อกลไกการควบคมุสือ่ทีเ่หน็ได้ชดัเจน

อยู่ 2 ด้าน ก็คือ

 (1) กลไกการควบคุมโดยระบบการเมือง

 ในประเดน็ทีส่ือ่มกีลไกควบคมุจากการเมอืงเข้ามามอีทิธพิลต่อการนำาเสนอข่าวกฬีา

นัน้มใีห้พบเหน็บ่อยครัง้ โดยเฉพาะในข่าวกฬีาภายในประเทศ ซึง่ปฏเิสธไม่ได้ว่าพฒันาการทาง

กีฬาในประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยระบบการเมืองมานาน รูปแบบการทำางานของสื่ออาจ

ต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้ควบคุมดูแลองค์กรกีฬา หรือเป็นฝ่ายจัดการ

แข่งขนักฬีาในแต่ละรายการ ขณะทีฝ่่ายการเมอืงเองอาจต้องการสร้างภาพลกัษณ์ผ่านสือ่ จะ

เหน็ได้ว่าทัง้สองฝ่ายมผีลประโยชน์ร่วมกนั จงึต้องพึง่พาอาศยักนัตามธรรมเนยีมในสงัคมไทย 

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการกระทำาโดยเจตนาและไม่เจตนา

 ความเกี่ยวข้องในส่วนนี้ได้พบบางประเด็นที่สื่อกีฬาถูกโยงเกี่ยวเข้ากับความขัดแย้ง

ของฝ่ายการเมอืง ซึง่นกัการเมอืงทีอ่ยู่ในข้ัวการเมืองตรงข้ามกนับางส่วนมีบทบาทอยูใ่นวงการ

กฬีา และความขดัแย้งนัน้มกัถกูโยงมาเข้ามาพวัพนัอยูใ่นวงการกฬีาด้วย ทำาให้ทศิทางการนำา

เสนอข่าวของสือ่กฬีาเสีย่งต่อความบดิเบือนของเน้ือหา อันเน่ืองมาจากการถือข้างข้ัวการเมือง

ใดฝ่ายหนึ่ง

 ดังกรณีที่ นฤมล ศิริวัฒน์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการทำาหน้าของสื่อมวลชน ที่นำา

เสนอข่าวเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า

บิดเบือนจากความเป็นจริงจนเกินไป โดยมองว่าการที่สื่อไร้จริยธรรม อาจจะเป็นเพราะโดน

ครอบงำาจากผู้ที่มีอิทธิพล ที่คอยควบคุมอยู่เบื้องหลังมากจนเกินไป ทำาให้ข่าวที่ออกมาถูก

บิดเบือนจากความเป็นจริง และผู้บริโภคซึ่งเป็นคนภายนอกเข้าใจผิดพลาดไป ซึ่งตนในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมาย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ด้านการกีฬา จะ

ทำาเอกสารยื่นต่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบ และเพิ่ม

มาตรการควบคุมสื่อให้นำาเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา และมีจิตวิญญาณของสื่อมวลชนที่แท้

จริง มากกว่าที่จะนำาเสนอเพราะมีใครสั่งให้ทำา (ผู้จัดการออนไลน์, 2556)

 เลอภพ โสรตัน์ (สมัภาษณ์, 2557) มองในประเดน็น้ีว่า กฬีามีความผกูพนักบัการเมือง
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มาโดยตลอด และเห็นว่าบทบาทของนักการเมืองที่เหมาะสมคือควรเข้ามาเพื่อสร้างคุณ

ประโยชน์ให้แก่การกีฬา ไม่ควรเข้ามาเพื่อตักตวงผลประโยชน์อย่างเดียว ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่

ส่ือของนักการเมอืงมกัจะถกูกลัน่กรองด้วยความเหมาะในการทำาหน้าทีข่องนกัการเมอืง หาก

นักการเมืองทำาประโยชน์ ก็จะได้พื้นที่สื่อ ซึ่งตรงนี้มองว่าการที่สื่อจะนำาเสนอข่าวเพื่อเอื้อต่อ

นักการเมืองนั้นไม่ได้มองที่ตัวบุคคล แต่มองที่ผลงานที่เขาทำาในวงการกีฬามากกว่า ซึ่งการที่

เขาเข้ามาอยู่ในวงการกีฬาได้นั้นนั่นหมายความว่า เขายอมท่ีจะเสียสละเพื่อวงการกีฬาแล้ว 

และกว่าที่จะมีผลงานออกมาก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำาได้ง่ายๆ

 นอกจากนีย้งัมกีรณีความขดัแย้งระหว่างสือ่กฬีา กบัสโมสรกฬีา ระหว่างสือ่กฬีาราย

หน่ึง กบัทมีฟตุบอลแถวหน้าของการแข่งขนัไทยพรเีมยีร์ลกี ทีต่กเป็นข่าวในกรณกีารนำาเสนอ

ข่าวการแข่งขันของสโมสรผ่านหน้าข่าวกีฬา ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที ่3 การพาดหวัข่าวแบบย้อมส ีทีก่่อให้เกดิประเดน็ปัญหาระหว่างองค์กฬีากบัองค์กรสือ่

(www.manager.co.th)

 ในกรณีนี ้จุดทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งคอืเนือ้หาในพาดหวัข่าวบรรทดัทีส่อง และพาด

หัวรองในบรรทัดต่อมา ความว่า “บุรีรัมย์แบเบอร์ ชัยนาททีมลูกน้องแพ้สถานเดียว” ซึ่งการ

พาดหัวข่าวในลักษณะนี้ถูกมองเป็นเชิงชี้นำาให้สังคมเข้าใจผิดว่าจะมีการล้มบอลเกิดขึ้นใน

เกมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกระหว่างทีมชัยนาทกับทีมบุรีรัมย์ท่ีกำาลังลุ้นแชมป์ ซึ่ง
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ในประเด็นนี้ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนถึงต้นตอที่มา และสามารถเชื่อมโยง

ไปถึงเรื่องของเกมการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเกมกีฬา เน่ืองจากว่าเจ้าของทีมท้ังสองเป็น

นักการเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองท่ีเหนียวแน่น ในขณะท่ีสื่อกีฬาท่ีนำาเสนอข่าวน้ีมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับอีกสโมสรหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งในลีก และถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์กับอีกขั้ว

การเมืองเชื่อมโยงอยู่ จึงเป็นไปได้ว่าการนำาเสนอข่าวออกมาในทิศทางน้ีเพื่อต้องการให้เกิด

การเข้าใจผิด ซึ่งมองได้ว่าในกรณีดังกล่าว สื่อกีฬารายนี้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองใน

การใช้โจมตคู่ีขดัแย้ง อันก่อให้เกิดคำาถามต่อสงัคมถงึความเป็นกลางในการรายงานข่าวสารว่า

เหมาะสมหรือไม่ 

 กฤษณ์ ทองเลิศ (สัมภาษณ์, 2557) ได้อธิบายถึงบทบาทของสื่อในประเด็นนี้ว่า เกม

กฬีาในปัจจบุนัมคีวามเกีย่วข้องกบัองค์กรทางการเมือง และองค์กรธุรกจิในหลายส่วน ท้ังเรือ่ง

ของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร และความขัดแย้งในด้านการเป็นคู่แข่งระหว่างทีมหรือ

องค์กรธุรกจิและการเมอืง ซึง่ภาคีหุน้ส่วนเหล่านีล้้วนเป็นองค์ประกอบหนึง่ในการแข่งขนักฬีา 

ซ่ึงมอิาจหลกีเลีย่งเรือ่งความขดัแย้งทีจ่ะเกดิขึน้ได้ ซึง่หากมองถงึเครอืข่ายห่วงโซ่ความสมัพนัธ์

ระหว่างองค์กรต่างที่เกี่ยวข้อง เราก็เห็นถึงการชี้นำาในการรายงานข่าวของสื่อกีฬา

 การชี้นำาในที่นี้คือการชี้นำาบางอย่างที่นำาสู่ชนวนให้เกิดความแตกแยก หรือปลุก

กระแสบางอย่างเพื่อก่อให้เกิดการไม่สมานฉันท์ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ตามหลักจริยธรรมแล้ว

ควรเป็นสิ่งที่สื่อต้องหลีกเลี่ยง และต้องให้นำ้าหนักอย่างเป็นกลาง หากสื่อนำาเสนออย่างตรง

ไปตรงมาตามสภาพความเป็นจรงิทีป่รากฏมนักจ็ะถกูนำาเสนอออกมาในภาษาทีเ่ป็นกลาง แต่

เมื่อไรก็ตามที่สื่อมีใจโน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คำาท่ีใช้บางคำาท่ีอยู่ในพาดหัวข่าวก็จะ

กลายเป็นคำาย้อมสี นั่นคือการใช้คำาที่มีความหมายในเชิงประเมินค่าและคำาที่เป็นข้อเท็จจริง

รวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งการนำาเสนอในแนวทางน้ีก็จะนำาไปสู่ความขัดแย้งของคนสองกลุ่มได้ ซึ่ง

การแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือกันกับสื่อ ให้หลีกเลี่ยงการใช้คำาย้อม

สีในการพาดหัวข่าว หลีกเลี่ยงภาษาที่ใช้ที่นำาไปสู่การชี้นำาให้เกิดความขัดแย้ง

 (2) กลไกการควบคุมโดยธุรกิจการค้า

 จากประเด็นที่ต่อเนื่องและมีความเชื่อมโยงกับกลไกการควบคุมสื่อด้วยระบบ

การเมอืงนัน้ ในอกีด้านหนึง่ เงือ่นไขทางด้านธรุกจิเองกม็อีทิธพิลต่อการนำาเสนอข่าวกฬีาอย่าง

เลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน หากจะถามว่ากีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างไร หากถามคำาถาม

นี้เมื่อ 5 ปีที่แล้วก็อาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนัก แต่สถานการณ์ในปัจจุบันกลับตอบข้อสงสัยนั้น

โดยไม่ต้องอธิบายมากนกั ด้วยกระแสความนยิมในกฬีาฟตุบอลอาชีพทีเ่ตบิโตแบบก้าวกระโดด 
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มกีารลงทนุอย่างมหาศาล มกีารสนบัสนนุจากภาคส่วนธรุกจิการค้าอยากมากมาย ขณะทีร่าย

ได้กลับเข้ามายังองค์กรกีฬาก็ถือว่าคุ้มทุน มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบนับหมื่นล้านบาท ขณะ

เดียวกันสื่อบางรายก็กระโดดลงมาเป็นนายทุนในการทำาทีมลงแข่งขันเองด้วย ดังน้ันจึงเป็น

ไปได้ว่าการนำาเสนอข่าวของสื่ออาจจะกลุ่มน้ีพัวพันในเรื่องผลประโยชน์ของทีมตนเอง หรือ

หุ้นส่วนห้างร้านที่เกี่ยวข้องบ้างไม่มากก็น้อย

 ในประเด็นดังกล่าว เลอภพ โสรัตน์ (สัมภาษณ์, 2557) มองว่าการที่สื่อกีฬาบางราย

มีส่วนสำาคัญเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝง เช่นการใช้สื่อเพื่อสนองผลประโยชน์ของตนเอง

มากเกินไป และไม่เปิดพื้นที่ให้คนอื่นอย่างเท่าเทียม รวมทั้งไม่มีการตรวจสอบตัวเอง การให้

ข้อมลูข่าวสารกเ็ป็นไปในทศิทางเดยีว สือ่บางรายทีเ่ป็นหุน้ส่วนใหญ่ในการครอบครองทมีกฬีา 

เวลานำาเสนอข่าวก็ไม่เคยนำาเสนอข่าวทีมอื่น ถ้ามองในกรอบทฤษฎีบทบาทหน้าที่ และกรอบ

จรยิธรรม ถอืว่าผดิในเรือ่งของความไม่เป็นกลาง การไม่เปิดพืน้ทีใ่ห้คนอืน่เลย แม้ในข่าวทีไ่ม่มี

อะไรเลยกต็าม กเ็ข้าข่ายหมิน่เหม่ต่อจรยิธรรม ดงันัน้จงึถอืว่าเป็นความเสีย่งอย่างหนึง่ของสือ่

ท่ีจะเลือกนำาเสนอข่าวอย่างไรให้มคีวามสมดลุ ไม่ดลูำาเอยีง ไม่เข้าข้างทมีกฬีาทีเ่ป็นหุน้ส่วนกนั

มากจนเกนิไป ซึง่ในกรณนีีค้วรจะเปิดพืน้ทีส่ือ่เพือ่นำาเสนอข่าวของทมีอืน่อย่างเสมอภาค เพือ่

ให้เกิดความเป็นกลางมากขึ้น และสามารถป้องกันข้อครหาได้

 ขณะทีก่ฤษณ์ ทองเลศิ (สมัภาษณ์, 2557) อธบิายว่าในส่วนของการทำาหน้าทีข่องสือ่

กีฬากับการรายงานข่าวทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัสปอนเซอร์ ทีเ่ข้ามาสนบัสนนุการจดัการแข่งขนั

กฬีาต่างๆ นัน้ บางครัง้จะปรากฏอยูใ่นรปูแบบของการรายงานข่าวหรอืการนำาเสนอบทความ

กีฬา และอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสปอนเซอร์ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่ม 

ชกูำาลงั ซึง่เป็นสนิค้าทีไ่ม่เหมาะและไม่ควรส่งเสรมิแก่ผูท้ีส่นใจเรือ่งการกฬีา ซึง่โดยปกตทิัว่ไป

สื่อจะใช้วิธีการกล่าวถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ โดยในเนื้อหาข่าวจะเจตนากล่าวถึงช่ือ

องค์กรผู้สนับสนุน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจที่มีโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น

อยู่บ้าง ซึ่งการทำาหน้าที่ในลักษณะนี้จริงๆ ก็ถูกไม่ต้องนัก เพราะมีลักษณะของการทำาหน้าที่

ที่มีอคติ ไม่เป็นกลาง ไม่แยกแยะ เป็นความลำาเอียงที่มุ่งให้ความสำาคัญต่อแหล่งที่มาของ

รายได้มากเกินไป ซึ่งองค์กรส่ืออาจจะรู้ตัวเองว่าให้นำ้าหนักเนื้อหาที่เชื่อมโยงไปสู่เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มากเกินพอดีหรือไม่ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของการส่งเสริมการพนัน เรื่อง

นี้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่เล็กน้อยมาก สามารถอะลุ้มอล่วยได้ หากไม่เป็นการเชียร์อย่างออก

นอกหน้าก็ยังพอยอมรับได้ ซึ่งตัวองค์กรสื่อ หรือสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก็อาจจะต้องควบคุม

ดูแลให้อยู่ในความเหมาะสม 
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 สื่อกีฬากับการยั่วยุทางเพศ 

 นอกจากนี ้ยงัพบปัญหาในบางประเดน็ทีป่ลกีย่อยเกีย่วกบัการทำาหน้าทีข่องสือ่กฬีา 

เช่นประเด็นด้านนำาเสนอภาพที่ยั่วยุทางเพศ ที่มักจะพบเห็นได้บ่อยในสื่อสำาหรับผู้ชาย ซึ่งสื่อ

กฬีากเ็ข้าข่ายนัน้เพราะกลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และภาพนกักฬีาทีเ่ซก็ซีก่เ็ป็นจดุ

ดึงดูดอย่างดีในการเปิดรับข่าวสารของผู้ชาย แต่หากมองในข้อจริยธรรมของการรายงานข่าว

กีฬา ยังพบว่าภาพเหล่านี้มีความหมิ่นเหม่พอสมควร อันเนื่องมาจากการประเมินคัดเลือก

ภาพข่าว ยังขาดการกลั่นกรองที่ดีพอ หรืออาจจะเป็นความตั้งใจท่ีสื่อจะนำาเสนอภาพเหล่า

นั้นเอง ซึ่งจากการสำารวจเนื้อหาข่าวกีฬาในรอบครึ่งปีหลังของ พ.ศ.2557 พบว่ามีประเด็น

หนึ่งที่น่าสนใจ จากกรณีสื่อนำาเสนอภาพของนักแสดงหญิงช่ือดังท่ีผันตัวเองไปสวมบทบาท

นักวอลเลย์บอลอาชีพ ด้วยภาพที่มาจากการถ่ายแบบในเครื่องแต่งกายแบบนุ่งน้อยห่มน้อย 

ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเล่นวอลเลย์บอลแต่อย่างใด ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 4 ภาพนักแสดงที่ผันตัวไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพ 

ถูกนำาเสนอด้วยภาพในอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับกีฬา

(www.manager.co.th)
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 กฤษณ์ ทองเลิศ (สัมภาษณ์, 2557) ให้ความเหน็ในกรณขีองนกัแสดงสาวว่า ประเดน็

เรือ่งเพศ กบักฬีา จรงิๆ แล้วเป็นเรือ่งทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัเลย ในประเดน็น้ีมองเช่ือมโยงถึงบทบาท

ของนักกฬีาในปัจจบุนัได้ว่า นกักฬีากเ็ปรยีบเหมอืนดารา นกักฬีาบางคนกม็สีองบทบาท หนึง่

คือในฐานะนักกีฬา สองคือบทบาทในฐานะนักแสดง ในกรณีน้องแก้มนี้ถูกนำาเสนอด้วยภาพ

เซ็กซี่ถือว่าเจตนานำาเสนอภาพด้านเดียว การพาดหัวโดยใช้คำาว่า “ฮือฮา!” ตีความได้ว่าสื่อ

ต้องการจะนำาเสนอความหมายไปในทิศทางที่ไม่ดี โดยอาจจะหมายถึงการกระทำาที่ไม่เหมาะ

สมของนักกฬีาทีไ่ม่ควรจะถ่ายภาพแบบนี ้การนำาเสนอในเชงิชีน้ำาแบบนีม้องได้หลายมมุ อย่าง

แรกคือสื่อต้องการขายข่าวด้วยภาพที่ยั่วยุกามารมณ์ ซึ่งความไม่เหมาะสมอย่างแรกคือภาพ

ข่าวไม่เกีย่วข้องกบัเนือ้หาข่าว ในขณะทีส่่วนของผูบ้รโิภคและสมาคมกฬีาอาจจะต้องกลบัมา

มองว่า บทบาทของนกักฬีามอีะไรทีค่วรทำาหรอืไม่ควรทำา เพราะสงัคมไทยอาจจะยงัไม่ยอมรบั

ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสมาคมกีฬาอาจจะต้องออกมาดูแลในเรื่องนี้

 ในส่วนของภาพข่าวกีฬาทั่วไป เลอภพ โสรัตน์ (สัมภาษณ์, 2557) ให้ความเห็นว่า 

สือ่กฬีามกัโดนภาคประชาสงัคมตำาหนอิยูบ่่อยครัง้ ในกรณีการนำาเสนอภาพท่ีมีเน้ือหายัว่ยทุาง

เพศ รองจากเรื่องการพนัน และอบายมุขในสื่อกีฬา ในประเด็นนี้มองว่าเป็นมุมที่แตกต่างกัน

ของคนต่างวัฒนธรรมกัน ซึ่งการยอมรับก็ต่างกัน โดยที่มาของภาพกีฬาที่สื่อไทยนำามาตีพิมพ์

นัน้เป็นภาพทีม่าจากสำานกัข่าวต่างประเทศในกรณกีฬีาต่างประเทศ ซึง่ทกุภาพกม็าจากองค์กร

ส่ือรายใหญ่ของต่างประเทศทีเ่ขาคดัเลอืกมากแล้ว ผ่านการพจิารณามาแล้ว บางภาพท่ีคนไทย

ดูแล้วมองว่ามันไม่เหมาะสม สื่อไปในเชิงลามกอนาจารนั้น หากมองมุมนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ 

เพราะบรรทดัฐานของความเหมาะสมในเรือ่งของการเปิดเผยให้เหน็สรรีะเรอืนร่างมากเกนิไป

นัน้ เป็นเรือ่งทีข่ัดแย้งต่อวฒันธรรมอนัดีงามของไทย ซึง่สือ่กค็วรจะทำาความเข้าใจในประเดน็

ด้านวัฒนธรรมเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกภาพมานำาเสนอได้อย่างเหมาะสมด้วย

จุดบรรจบระหว่างจริยธรรมกับการอยู่รอดของสื่อ
 จากประเดน็ด้านการทำาหน้าทีข่องสือ่กฬีาทีเ่ข้าข่ายขดัต่อหลกัจรยิธรรมดงัทีไ่ด้เสนอ

มานั้น พบว่า ส่วนหนึ่งอาจมาจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขององค์กร

สื่อ อีกส่วนหนึ่งมาจากสายสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจและการเมืองกับองค์กรสื่อ ในขณะที่

เมือ่ลองศึกษาเปรยีบเทยีบกับคู่มอืจรยิธรรมการรายงานข่าวกฬีาของสภาการหนังสอืพมิพ์แห่ง

ชาติที่ประกาศออกมาในปี 2556 นั้น พบว่ายังคงปรากฏเนื้อหาข่าวสารที่ขัดแย้งกับแนวทาง
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ด้านจรยิธรรมอยูใ่นหลายกรณ ีจึงเหน็ได้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาโดยการกำาหนดแนวทางการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวกีฬาด้วยคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวกีฬานั้น อาจไม่ได้รับความ

ร่วมมอืทีด่พีอจากองค์กรส่ือ โดยเฉพาะสือ่กฬีาทีถ่อนตวัออกจากการเป็นสมาชกิของสภาการ

หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้อาจมองได้ว่าการเน้นควบคุมด้านจริยธรรมต่อสื่อหนังสือพิมพ์เพียง

อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาทั้งระบบ เนื่องจากยังมีสื่อกีฬาในช่องทางอื่นที่ยัง

คงนำาเสนอข่าวสารที่ขัดต่อหลักจริยธรรม โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ท่ีอยู่นอกระบบ และยังไม่

สามารถควบคุมด้วยกรอบจรยิธรรมได้ ดงันัน้ แนวทางในการร่วมแก้ปัญหาจงึควรมแีนวทางที่

แตกต่างออกไปจากเดมิ หรอืเพิม่ความเข้มงวดมากขึน้ โดยต้องได้รบัความร่วมมอืจากองค์กร

สื่อ ภาคประชาสังคม และประชาชนเอง เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

 เมื่ออัตราต่อรอง คือ การอยู่รอดของสื่อกีฬา

 การถอนตัวออกจากการเป็นสมาชกิของสภาการหนงัสอืพมิพ์ฯ ขององค์กรสือ่กฬีาที่

เป็นเป้าหมายในความร่วมมือด้านจริยธรรม สะท้อนให้เห็นในสองแง่มุม แง่มุมแรกคือ กรอบ

จริยธรรมที่ค่อนข้างเข้มงวดและพุ่งเป้าเล่นงานไปท่ีสื่อรายดังกล่าวมากเกินไป เน่ืองจากสื่อ

รายนี้เป็นเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์กีฬาโดยเฉพาะ และมีหนังสือพิมพ์กีฬาในสังกัดหลายฉบับ 

นับเป็นเครือหนังสือพิมพ์กีฬาที่มีความโดดเด่นในด้านเนื้อหา ประกอบด้วยข่าวสารกีฬารอบ

โลกทีม่จีำานวนมากและเข้มข้นกว่าหนงัสอืพมิพ์ทัว่ไป รวมทัง้มกีลุม่ผูบ้รโิภคทีค่่อนข้างมากโดย

เฉพาะกลุ่มวัยรุน่และคนวัยเพิง่เริม่ทำางานท่ีให้ความสนใจเรือ่งข้อมูลข่าวสารกฬีาเป็นอย่างมาก 

แต่ขณะเดยีวกนัสือ่อาจมคีวามต้องการเพิม่อรรถรสการชมกฬีาให้แก่ผูบ้รโิภคด้วยการให้ข้อมูล

บทวิเคราะห์การแข่งขัน หรืออัตราต่อรองที่ถูกกำาหนดโดยบริษัทรับแทงพนันต่างชาติ เพื่อให้ 

ผูบ้ริโภคมคีวามมัน่ใจในทมีทีต่นเชยีร์ แต่อย่างไรกต็ามปฏเิสธไม่ได้ว่าเน้ือหาดงักล่าวมีส่วนช้ีนำา

ไปสู่การเล่นพนนัด้วย ซึง่กม็กีารตัง้คำาถามจากนกัวชิาการว่าการเล่นพนนัของผูบ้รโิภคมผีลต่อ

รายได้ของสื่อกีฬารายนี้หรือไม่ ถึงทำาให้สื่อรายนี้ไม่สามารถตัดเนื้อหาส่วนนี้ทิ้งได้ 

 ในแง่มุมที่สอง คือ รายได้ของสื่อจะหายไปหากต้องปรับเนื้อหาตามกรอบจริยธรรม

ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่ไม่ต้องการให้มีเน้ือหาท่ีช้ีนำาไปสู่การเล่นพนันอันเป็นจุด

ขายหลักของส่ือกีฬารายนี้ เนื่องจากยอดขายของหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มาจากผู้บริโภคท่ี

ต้องการข้อมลูการวเิคราะห์เกม และอัตราต่อรองเพือ่นำาไปใช้ในการตดัสนิใจแทงพนันฟตุบอล 

ฉะนัน้ การตดัจุดขายของหนงัสอืพมิพ์กค็อืการตดัรายได้ของตวัเอง นัน่จงึอาจเป็นสาเหตสุำาคญั

ทีท่ำาให้จำาเป็นต้องถอนตวัออกจากการเป็นสมาชิกของสภาการหนงัสอืพมิพ์ฯ เพราะไม่สามารถ

ให้ความร่วมมอืตามกรอบจรยิธรรมดงักล่าวได้ และต่อคำาถามทีว่่าทำาไมสือ่รายอืน่ถงึสามารถ
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ให้ความร่วมมือกับแนวทางจริยธรรมการทำาหน้าที่ของสื่อกีฬาได้ด้วยดี น่ันก็เพราะการที่สื่อ

รายอืน่เป็นหนงัสอืพมิพ์ทัว่ไป ทีป่ระกอบไปด้วยเนือ้หาข่าวสารประเภทอืน่ด้วย รวมทัง้มกีลุม่

เป้าหมายที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์กีฬา จึงอาจไม่กระทบในเรื่องรายได้ในกรณีปัญหานี้

 จากปัญหาเรื่องความอยู่รอดของสื่อ ทำาให้มองเห็นว่าการใช้ไม้แข็งเข้ามาควบคุมเชิง

จรยิธรรมในการทำาหน้าทีข่องสือ่กฬีารายนี ้เป็นเรือ่งยากเกนิกว่าจะยอมทำาตามได้ ด้วยเหตผุล

ทางธุรกิจที่มีความจำาเป็นมากกว่า ทำาให้ความต้องการท่ีจะแก้ไขปัญหาของสภาการหนังสือ

พิมพ์ฯ เดินทางไปไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรกลับมายังจุดเริ่มต้นแล้วมองปัญหานี้

เสียใหม่ พร้อมกับฟังเสียงสะท้อนจากภาคีสมาชิก ก็น่าจะหาทางออกที่เหมาะสมได้

 จุดบรรจบที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาปัญหา

 การร่วมแก้ปัญหาด้านจริยธรรมสื่อกีฬา โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการนำาเสนอ

ข่าวสารที่ชี้นำาไปสู่การพนันนั้นได้มีการศึกษาและพยายามหาทางออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเดีย

มอนิเตอร์ (2557) ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว 3 ด้าน ได้แก่

 1.ควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ระเบียบเกี่ยวกับสื่อ โดยเพิ่มข้อ

บังคับในการนำาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการพนันกีฬาในสื่อมวลชน และสื่อประเภทต่างๆ และ

ห้ามการนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา ราคาต่อรองทั้งในเชิงชี้แนะให้พนัน และให้ความรู้เกี่ยว

กับการพนันในกีฬา และการแข่งขันทุกประเภท

 2.หน่วยงานกำากับดูแลสื่อและการสื่อสาร ควรสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพสื่อร่วมกัน

กำาหนดแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมเกีย่วกบัการรายงาน การนำาเสนอเนือ้หากฬีา เพือ่ประโยชน์

ในการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการชมการเล่นกีฬานั้นๆ เป็นสำาคัญ สื่อต้องไม่สนับสนุน

การพนัน การเสี่ยงโชค หรือเป็นช่องทางนำาไปสู่อบายมุข

 3.หน่วยงานกำากบัดแูลสือ่และการสือ่สาร ร่วมกบัองค์กรวชิาชพี ควรร่วมกนักำาหนด 

กลไกการกำากบัดแูลร่วม (Co-Regulation) เพือ่ให้สือ่มีจรยิธรรม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ในการไม่นำาเสนอเนื้อหาที่สร้าง นำาไปสู่ หรือสนับสนุนการพนันทุกรูปแบบ

 ขณะที ่กฤษณ์ ทองเลศิ (สมัภาษณ์, 2557) เสนอมมุมองในการแก้ปัญหาเรือ่งการเล่น

พนนัฟตุบอลเสยีใหม่ว่า หากไม่สามารถแก้ทีส่ือ่ได้ กอ็าจจะต้องมองมมุกลบั โดยการให้สงัคม

ช่วยกดดนัอีกทางหนึง่ ซึง่หากกล่าวถงึเรือ่งของธรุกจิสือ่ สามารถเข้าใจได้ว่ารายได้กบัจรยิธรรม

ไม่สามารถไปด้วยกันได้ ระหว่างการที่สื่อต้องเลี้ยงปากท้องตัวเอง กับการต้องรับผิดชอบ 

ต่อสังคม จุดที่เรียกว่าจุดสมดุลขององค์กรสื่อในการจะหาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ

จุดยืนของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ อาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งสามารถพิจารณาในเชิงของธุรกิจสื่อ
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ว่ารายได้มาจากไหน มียอดขายพอหรือไม่ มีความจำาเป็นแค่ไหนในการนำาเสนอโฆษณาแฝง

จากวงการพนัน ซึ่งในประเด็นนี้ต้องมองว่าใครคือแฟนคลับของสื่อกีฬา รายแรก คือ กลุ่ม

ผูร้บัสารทัว่ไป ทัง้ทีเ่ล่นการพนนัและไม่เล่นการพนนั รายทีส่อง คอื กลุม่สปอนเซอร์ทีม่องเหน็

ว่าสื่อสามารถเป็นตัวกลางที่ทำาให้ตัวสินค้ากับผู้บริโภคมาเจอกัน สินค้าที่ว่าคือเรื่องการพนัน 

 การทำาหน้าที่เสนอในส่วนของการรายงานผลนั้นสามารถทำาได้ปกติ แต่ในการนำา

เสนอเนื้อหาอาจไปเกี่ยวข้องกับแวดวงของธุรกิจหลายส่วน ทั้งสปอนเซอร์ ผู้อ่าน กลุ่มธุรกิจ

การพนัน การที่สื่อยังคงเนื้อหาเกี่ยวกับอัตราต่อรองเอาไว้ อาจจะเป็นเหตุผลของการอยู่รอด

ของสื่อ และหากไม่มีเนื้อหาส่วนนี้ อาจจะกระทบต่อธุรกิจของสื่อ ซึ่งไม่แน่ว่าสื่ออาจจะต้อง

เปล่ียนจุดยืน หรือเปลี่ยนแนวทางในการนำาเสนอข่าวไปเลย และอาจถึงขั้นต้องเปลี่ยนกลุ่ม

เป้าหมายเลยด้วยซำ้า

 เพราะฉะนั้นปัญหานี้อาจจะเข้าข่ายปัญหาโลกแตก ด้วยจุดท่ีเป็นความพอดีน้ันไม่

ชัดเจนและไม่มีใครตอบได้ อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้วการที่สื่อไปข้องแวะกับการพนัน

ถอืว่าผดิจรยิธรรม เพราะเป็นการทำาหน้าทีใ่นด้านทีเ่สยี ในลกัษณะทีส่ือ่ใช้ฐานธรุกจิเป็นตวันำา

มากเกนิไป ทำาให้หมิน่เหม่ต่อการขดัจรยิธรรม ส่วนกรณทีีส่ือ่บางรายถอนตวัออกจากสภาการ

หนังสือพิมพ์ฯ นั้น จะเห็นได้ว่าแรงกดดันจากสังคมมีผลต่อการตัดสินใจออกจากสมาชิกภาพ

ของสื่อรายนี้ เพียงแต่ว่าปัญหาดังกล่าวก็ยังคงอยู่ ไม่ได้ถูกแก้ และอาจจะไม่สามารถแก้ได้ 

เพราะสือ่ไม่ได้อยูภ่ายใต้การควบคมุของสภาการหนงัสอืพมิพ์ฯ อกีต่อไป และหากมองว่าการ

ทำาหน้าที่ของสื่อรายนี้มีผลแง่ลบต่อสังคม สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก็ควรจะทำาความเข้าใจกับ

สื่อรายนี้และดึงกลับเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ เพื่อที่จะสามารถหารือ

หาจุดร่วมที่ลงตัว ซึ่งก็อาจลดความเข้มข้นของเนื้อหาที่ช้ีนำาไปสู่การเล่นพนันได้บ้างไม่มากก็

น้อย

 ขณะที่ในส่วนของผู้รับสาร ก็ควรใช้การขัดเกลาทางสังคมในช่องทางอื่น เช่น การ

รณรงค์ในเรือ่งการกฬีาอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ความร่วมมอืจากองค์กรอสิระอืน่ๆ ทีจ่ะเข้าไปขอ

ความร่วมมอืจากครอบครวั สถานศึกษา เพือ่ช่วยกนัสร้างแรงกดดนัต่อการรายงานข่าวสารใน

เชิงสนับสนุนการพนันของสื่อ

 ในประเด็นของสื่อกีฬาทั่วไปที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอัตราต่อรอง หรือการวิเคราะห์
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ข้อมลูก่อนแข่ง ล้วนมผีลต่อการตดัสนิใจเล่นพนนัทัง้สิน้ และถงึแม้ว่าจะมกีารดดัแปลงเนือ้หา

ให้เบาลงและเน้นเพือ่ให้ข้อมลูเพือ่ความบันเทงิมากกว่ากต็าม แต่กย็งัถอืว่าการชีน้ำายงัคงมอียู่ 

ไม่ต่างอะไรกบัเรือ่งของหวยใต้ดนิทีย่งัคงเหน็บางสือ่ใบ้หวยก่อนวนัหวยออก ทีอ่าจจะนำาไปตี

เป็นตัวเลขได้ ฉะนั้นในเมื่อปัญหาตรงนี้มันอยู่มานานและยากที่จะแก้ไขได้ ทางออกที่น่าจะ

เป็นก็คือ การให้สมาคมวิชาชีพหารือกับสื่อกีฬาเพื่อร่วมกันตั้งกติกากันว่าอนุญาตให้นำาเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อความบันเทิงได้ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมาร่างกัน

ขึ้นมาใหม่ เพื่อหาความพอดีเหมาะสมในการนำาเสนอข่าวกีฬาในรูปแบบการวิเคราะห์เกมได้

 ส่วน เลอภพ โสรัตน์ (สัมภาษณ์, 2557) เสนอว่า การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ น่าจะอยู่ที่

ภาคประชาสงัคมทีต้่องร่วมกนัรณรงค์อย่างเข้มแขง็มากขึน้ และควรทำาอย่างต่อเนือ่งด้วยการ

ใช้ส่ือให้เป็นประโยชน์ เพือ่ไปกระตุน้ให้เกดิการปรบักฎหมายให้เข้มงวดมากขึน้ ฉะนัน้ องค์กร

ภาคประชาสงัคมต้องเข้มแขง็มากกว่าทีเ่ป็นอยู ่ซึง่ความยากของการร่วมมอืในสภาวชิาชพีคอื 

การทีส่ือ่เป็นเพือ่นร่วมวชิาชพีเดยีวกนั การตำาหนกินัเองเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ได้ยาก เพราะต่างก็

ต้องทำางานร่วมกัน ด้วยความสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างดี ทำาให้ปัญหาไม่ถูกกล่าวถึง

 ในส่วนประเด็นของการนำาเสนอข่าวที่เอื้อต่อภาคธุรกิจน้ัน กฤษณ์ ทองเลิศ 

(สัมภาษณ์, 2557) เสนอทางออกที่เหมาะสมในการทำาหน้าที่ของสื่อกีฬากับการรายงานข่าว

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสปอนเซอร์ว่า การระวังการทำาหน้าที่ในส่วนนี้ อาจทำาได้โดยวิธีการไม่

เอ่ยถงึผลติภณัฑ์ ในกรณีทีบ่รษัิทผู้ผลิตเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นผูจ้ดัการแข่งขนักฬีา หรอืแม้

กระทั่งก็งดนำาเสนอสัญลักษณ์ตราสินค้าผ่านสื่อ ถึงแม้จะอ้างว่าเป็นตราสินค้าของผลิตภัณฑ์

อื่นก็ตาม บางองค์กรธุรกิจเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มหลายรูปแบบ ซึ่งอาจมีท้ังเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และนำ้าดื่ม แต่กลับอ้างว่าตราสินค้าเป็นของนำ้าดื่ม ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ทั้งที่สังคม

กส็ามารถตคีวามได้ว่าเป็นเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์กต็ามท ีแบบนีเ้รยีกว่าเป็นการเลีย่งบาลใีนแง่

ของเจตนารมณ์ ดังนั้นแนวทางในการนำาเสนอข่าวให้เหมาะสมควรบอกเพียงแค่ช่ือบริษัทก็

น่าจะเพียงพอแล้ว ไม่จำาเป็นต้องนำาเสนอภาพตราสินค้า เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพติดตาผู้

บรโิภคทีซ่มึซบัเข้าไปได้ง่ายตามหลกัการสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์ภาพ ซึง่เราต้องยอมรบัว่าโลโก้

เป็นสญัลักษณ์แทนทัง้ตัวบรษัิทและตวัสินค้า ซึง่มนัอาจจะโน้มนำาไปสูก่ารแฝงโฆษณาสนิค้าที่

เป็นอบายมุขได้

 ส่วน เลอภพ โสรตัน์ (สมัภาษณ์, 2557) มองว่า ความสมัพนัธ์ขององค์กรสือ่กบัองค์กร

ธุรกิจนั้น อยู่ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เมื่อฝ่ายธุรกิจมีการซื้อโฆษณาของ

หนังสือพิมพ์ ก็อาจจะมีการเจรจาขอพื้นที่ข่าวในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้วย 
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ขณะเดียวกันฝ่ายสื่อก็ต้องมีความระมัดระวังไม่ให้นำาเสนอเนื้อที่โน้มเอียงมากจนเกินไป ต้อง

พยายามมองถึงการนำาเสนอในเชิงบวกเท่านั้น เช่น เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 จากผลการศึกษาในประเด็นสถานการณ์การนำาเสนอข่าวของสื่อกีฬาไทย กับกรอบ

จริยธรรมสื่อกีฬาที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้กำาหนดออกมาเป็นคู่มือจริยธรรมการ

รายงานข่าวกีฬา พบว่าความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อกับสมาคมวิชาชีพดำาเนินไปอย่างไม่

เต็มประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ของ

สือ่กีฬารายใหญ่ทีเ่ป็นเป้าหมายหลักในการขอความร่วมมอืครัง้นี ้ด้วยสาเหตทุีเ่ป็นไปได้ว่าสือ่

ดงักล่าวอาจต้องปรบัปรงุเนือ้หาครัง้ใหญ่หากต้องดำาเนินการตามแนวทางของสภาการหนังสอื

พมิพ์ฯ และอาจส่งผลต่อธรุกจิขององค์กรตามมา ในขณะทีส่ื่อรายอืน่จะได้รับผลกระทบคอ่น

ข้างน้อย เนื่องจากมีนโยบายและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างออกไป 

 จากการขาดการให้ความร่วมมือดังกล่าว ทำาให้ปัญหาด้านต่างๆ ที่ภาคประชาสังคม

ได้ศึกษา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสื่อกีฬาส่งเสริมการพนันนั้นยังคงปรากฏอยู่ และในขณะที่

สงัคมกำาลงัเพ่งเลง็การทำาหน้าทีข่องสือ่สิง่พมิพ์อยูน่ัน้ อกีด้านหนึง่พบว่าการนำาเสนออตัราต่อ

รองและชีช่้องทางการแทงพนนับนส่ือออนไลน์กลบัเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ ทำาให้เกดิคำาถาม

ว่าขณะนีก้ลไกการควบคุมเนือ้การส่งเสรมิการพนนัของสภาการหนงัสอืพมิพ์ฯ และภาคประชา

สังคมกำาลังเดินมาถูกทางหรือไม่ การเลือกศึกษาปัญหาเฉพาะส่วนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อาจจะไม่

เพยีงพอต่อการแก้ปัญหาเรือ่งการพนนัฟตุบอล เพราะสือ่ออนไลน์กลบัเข้าถงึได้ง่ายและสะดวก

ต่อผู้บริโภคมากกว่า

 ทั้งนี้ หากสมาคมวิชาชีพและภาคประชาสังคมร่วมกันมองปัญหาอย่างเข้าใจ ก็จะ

เห็นปัญหาในภาพรวม และเรียงลำาดับความสำาคัญในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ อาจจะต้องมองจาก

ข้อมลูทางด้านสถติขิองผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่ และช่อง

ทางในการเล่นพนนั ไม่มองแค่การแก้ปัญหาเฉพาะบางจดุเพยีงเท่านัน้ นอกจากนีก้ารร่วมกนั

รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการพนันต่อกลุ่มเป้าหมายและสังคมโดยรวม ก็ควรทำาควบคู่กันไป

ด้วยจึงจะมีประสิทธิภาพ และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 

กค็วรดงึสือ่กฬีาออนไลน์เข้ามาเป็นภาคสีมาชกิ เพือ่ทีจ่ะสามารถร่วมมอืกนัแก้ปัญหาได้อย่าง

เป็นระบบมากขึ้น
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 ส่วนบทบาทหน้าทีข่องสือ่กฬีา ควรทำาหน้าทีใ่นเชงิความรบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึน้ 

ต้องพยายามเป็นพืน้ทีส่าธารณะให้ได้ อย่าเน้นเพยีงข้อมลูข่าวสารทีเ่ฉพาะเจาะจงเรือ่งใดเรือ่ง

หนึ่ง หรือกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป ควรจะเปิดพื้นที่ให้องค์กรกีฬาของรัฐมาก

ข้ึน เพือ่เป็นพลงัในการร่วมขบัเคลือ่นนโยบายทีเ่ป็นผลดต่ีอสงัคม ซึง่กย้็อนกลบัไปยงัเรือ่งของ

การร่วมกนัธำารงเจตนารมณ์ทีด่ขีองการกฬีา โดยเฉพาะบทบาทหน้าทีข่องสือ่มวลชนด้านกฬีา 

จำาเป็นต้องมส่ีวนร่วมในการให้ความรู ้สร้างเสรมิความเข้าใจ รวมท้ังช่วยปลกูฝังค่านิยมท่ีด ีโดย

บทบาทของข่าวกีฬามีความเกี่ยวข้องต่อบ้านเมืองในทุกด้าน ทั้งสังคม การเมือง ธุรกิจ และ

กฎหมาย โดยมองว่าสังคมจะมีความสงบสุขได้ หากประชาชนดำาเนินชีวิตอยู่ภายใต้ปรัชญา

ของกีฬา ที่อยู่กันอย่างมีกติกาและมีการเคารพต่อกัน ซึ่งในส่วนนี้กล่าวได้ว่าการถ่ายทอดคุณ

ประโยชน์ของการกีฬาไปสู่ประชาชนจะช่วยเสริมสร้างทุนทางสังคม (Social capital) ได้อีก

ช่องทางหนึ่ง

 ดังนั้น การนำาเสนอข่าวกีฬาที่ดีและเหมาะสม ควรจะคำานึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผู้บริโภคและควรให้ความสำาคัญในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจจากข่าวกีฬาแก่ผู้ท่ีสนใจ

เรื่องกีฬา เพื่อกระตุ้นให้คนได้หันมาสนใจสุขภาพตัวเอง ควรมีการถ่ายทอดเนื้อหาข่าวใน

ทิศทางที่สร้างสรรค์ นำาเสนอความหมายของกีฬาให้ประชาชนเห็นกีฬาเป็นสิ่งสวยงาม โดย

การสร้างแรงบันดาลใจนี้สามารถสื่อสารผ่านเนื้อข่าว บทความ หรือภาพข่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

วิจารณญาณของสื่อเองว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยเพียงใด และถึงแม้ว่าการนำา

เสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นจุดขายที่จะทำาให้สื่อกีฬามีรายได้มากขึ้น แต่

นั่นคือสิ่งที่สื่อกีฬาสามารถจะให้ได้กับสังคม
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บทความวิชาชีพ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.255891

เหลียวหลังแลหน้าการกำากับและจริยธรรมสื่อมวลชน
สุภิญญา กลางณรงค์*

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำาหนดให้พนักงานหรือ

ลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น และ

ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจใน

กิจการดังกล่าว มีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมี

กลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ ดังน้ัน ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ พ.ศ.2553 กำาหนดให้ กสทช. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ 

และผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชน ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็น

องค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำาหน้าที่จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบกิจการ

หรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

รวมไปถงึแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2555-2559) ยงั

ได้กำาหนดยทุธศาสตร์การกำากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ให้มี

การรวมกลุม่เป็นองค์กรในรปูแบบต่างๆ เพือ่ทำาหน้าทีก่ำากบัดแูลกนัเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน

จรยิธรรมของการประกอบวชิาชพี และต้องมแีนวทางปฏบิตั ิรวมถงึกลไกสนบัสนนุการกำากบั

ดูแลกันเองของสื่อด้วย

 เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นสถาบันหนึ่งที่สามารถกำาหนดการรับรู ้และเรียนรู ้ของ

ประชาชนในหลากหลายมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และ

วัฒนธรรม ดังนั้น การนำาเสนอเนื้อหาหรือโฆษณาท่ีเผยแพร่ในสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

โทรทัศน์และวิทยุซึ่งใช้คลื่นที่เป็นทรัพยากรของสาธารณะ จึงต้องคำานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับ

ผู้บริโภคสื่อและประโยชน์ของสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก

เนื้อหาในส่ือที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาที่จงใจเอาเปรียบผู้บริโภค การส่งเสริมความเกลียดชัง 

เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และที่ผ่านมาสื่อโทรทัศน์และวิทยุเกิดขึ้นจำานวนมากขึ้นใน

หลายแพลตฟอร์ม สิ่งที่เป็นห่วงกังวลของสังคมต่อการทำางานของสื่อโทรทัศน์และวิทยุคือ 

จริยธรรมของสื่อและการกำากับดูแล

* กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค 
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 เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) แล้ว ผู้ให้บริการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในทุกๆ แพลตฟอร์มจึงอยู่

ภายใต้การกำากับดูแลของ กสทช. ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามส่งเสริมการดำาเนินงาน

ขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในการจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชนในสื่อโทรทัศน์และวิทยุ เพื่อนำาไปสู่การกำากับกันเอง โดยมี กสทช.เป็นเจ้าภาพ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและธำารงไว้ซึ่งคุณค่าและบรรทัดฐานวิชาชีพสื่อ ที่ผ่าน

มามีการวางแนวทางปฏิบัติร่วมกัน มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ระดมความคิดเห็น ให้เกิดการรวมกลุ่มกัน และจัดตั้งกลไกทำางานเพื่อกำากับดูแลกันเอง โดย

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการจดัทำาร่างประกาศ มาตรการส่งเสรมิการรวมกลุม่ของผูร้บัใบอนญุาต ผู้

ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. … ซึ่งหากมีการประกาศใช้แล้ว จะเกิดรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นของการส่งเสริมให้

สือ่กำากบัดแูลกนัเองตามกรอบจรยิธรรม และยงัเป็นการช่วยการดำาเนนิงานกำากบัดแูลโทรทศัน์

และวิทยุที่นับวันจะมีปริมาณมากขึ้น โดยแต่ละช่องรายการในโทรทัศน์และวิทยุควรมีฝ่าย

กำากับดูแลเนื้อหากันเองเพื่อช่วยกันกล่ันกรองก่อนที่จะส่งเรื่องร้องเรียนมายัง กสทช. เพื่อ

ป้องกันคำาครหาว่า กสทช.เอนเอียงยงัช่องใดช่องหนึง่ แต่ปัจจบุนัยงัคงมผีูป้ระกอบการจำานวน

มากที่ยังไม่เข้าใจการกำากับเนื้อหารายการและการโฆษณาเท่าท่ีควร กสทช. จึงจัดให้มีการ

ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการกำากับดูแลเนื้อหาทั้งในรายการข่าว รายการทีวี และการเซ็นเซอร์

โฆษณา เพื่อให้การออกอากาศมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

 การทำางานร่วมกันระหว่าง กสทช. กับผู้ประกอบการ องค์กรวิชาชีพตลอดช่วงเวลา

ที่ผ่านมา เป็นการหาจุดสมดุลในการวางกฎเกณฑ์กติกา แนวปฏิบัติ มาตรฐานทางจริยธรรม 

กลไกการทำางาน ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบับรบิทของสงัคมไทย หลงัจากทีส่ือ่มวลชนผ่าน

ช่วงเวลาของการควบคุมกำากับโดยรัฐ (state-regulation) มาแล้ว เม่ือถึงในยุคเทคโนโลยี

ก้าวหน้า ภมูทิศัน์สือ่เปลีย่นแปลงไปจากอดตี เนือ้หารายการการโฆษณากม็ากขึน้ตามจำานวน

ช่องรายการ ดังนั้นการออกแบบและทิศทางการกำากับดูแลเป็นสิ่งที่สำาคัญ เพื่อคุ้มครองผู้

บริโภค โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของสื่อวิทยุและโทรทัศน์

จับชีพจรจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์และวิทยุในปัจจุบัน
 จากรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกำากับ

ดูแลที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้สรุปสถานการณ์
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จริยธรรมของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ พบว่าท่ีผ่านมาผู้ประกอบการไม่ตระหนักหรือเห็นความ

สำาคัญของการมีมาตรฐานทางจริยธรรม ขาดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในฐานะของตนเอง

และการใช้หลักการกำากับดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพ สมาชิกไม่ยอมรับและเคารพกติกาที่

กำาหนด เช่นกรณร้ีองเรยีนเรือ่งคลืน่รบกวน เกดิการเลยีนแบบค่านยิมหรอืวฒันธรรมสงัคมใน

ทางที่ผิด ขาดวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ในการ

ประกอบกิจการทางธุรกิจมากกว่าการคำานึงถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ควรมีให้กับผู้บริโภค 

 เรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง กสทช. ทำาให้พบว่าผู้ประกอบการบางส่วนขาดจริยธรรม

ในการนำาเสนอเนื้อหารายการและการโฆษณา ขาดความเป็นกลางในการนำาเสนอข้อมูล นำา

เสนอเนือ้หาทีย่ัว่ย ุสร้างความเกลยีดชงั ก่อให้เกดิความแตกแยกทางสงัคมโดยเฉพาะข่าวสาร

ทางการเมือง มีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน นอกจากน้ียังพบปัญหาจริยธรรมสื่อที่มี

การร้องเรยีนมายงั กสทช. ว่ามกีารนำาเสนอความรนุแรง การเน้นเนือ้หาเรือ่งเพศ การนำาเสนอ

เนือ้หาหรอืภาพข่าวทีล่่อแหลม การนำาเสนอเรือ่งราวทีส่่งผลกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์

และการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กรณีของ สิทธัตถะ เอมเมอรัล ในรายการไทยแลนด์ก๊อตทาเล้นท์   ภาย
หลังจากที่รายการออกอากาศไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556  มูลนิธิเครือ
ข่ายครอบครัว สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมผู้บกพร่องทางจิต เครือ
ข่ายสื่อเพื่อเด็กและเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เข้ายื่น
เรื่องร้องเรียนจากกรณีการนำาเสนอรายการที่มีความไม่เหมาะสมในฟรีทีวี 
กสทช. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556
 ประเดน็ร้องเรียน ได้อ้างว่า รายการได้นำาเอาผูท่ี้มลีกัษณะพเิศษ มา
ออกรายการโดยใช้ประโยชน์ในทางการพาณชิย์โดยละเมดิสทิธ ิศักด์ิศรแีละ
ทำาให้ผูร้ายการคนนัน้โดนหวัเราะเยาะและโห่ฮาจากความบกพร่องของเขา
เอง 
 ข้อร้องเรียนในหนังสือระบุว่าเนื้อหาดังกล่าว ขัดกับข้อบังคับสภา
วิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง ของสภาวิชาชีพกิจการการ
แพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย) ใน หมวดที่ 2 คือ จริยธรรมของ
การแพร่ภาพและการกระจายเสียง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและการกำากับวิทยุและโทรทัศน์
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

 มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ

พิมพ์การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

 การจำากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระทำามไิด้ เว้นแต่โดยอาศยัอำานาจตามบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อ

เสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ

สุขภาพของประชาชน

 ข้อ 2.5.1.1 ที่ว่า “ต้องระมัดระวัง ไม่นำาเสนอข้อมูล หรือการใช้
ภาษาหรอืภาพทีเ่ป็นการซำา้เตมิความทุกข์หรอืโศกนาฏกรรมอนัเกดิต่อเดก็ 
สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง”
 ข้อ 2.5.1.6 ที่ว่า “ในกรณีการแพร่ภาพกระจายเสียงมีการนำา
เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง มาร่วมนำาเสนอข้อมูล จะ
ต้องดำาเนินการด้วยความระมัดระวัง ได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลและผู้
เก่ียวข้อง โดยต้องดำาเนินการด้วยความคำานึงถึงสวัสดิภาพ ความเหมาะ
สมในช่วงวยัหรอืสภาวะของร่างกาย และจติใจกบัทัง้พงึระมดัระวงัการสร้าง
ความกดดนัหรอืทำาให้อยูใ่นสภาวะจำายอมทีต้่องปฏบิตัติาม รวมทัง้พจิารณา
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
 และข้อ 2.5.1.8 ที่ว่า “การแพร่ภาพและการกระจายเสียงโดย
การนำาเดก็ สตร ีคนพกิาร ผูด้้อยโอกาส หรอืกลุม่เปราะบางเป็นสือ่ในการนำา
เสนอข้อมูล ควรคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มิใช่พิจารณาเพียงผล
ประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้น” 
 จากกรณีดังกล่าวคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อหารายการแล้ว เห็นว่า แม้บริษัท
เวิร์คพอยท์ฯ ผู้ผลิตรายการไทยแลนด์ ก็อตทาเลนท์ ซีซั่น 3  และบริษัท
บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ 
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 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ 

จะกระทำามิได้ การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะ

กระทำามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

 การให้นำาข่าวหรอืบทความไปให้เจ้าหน้าทีต่รวจก่อนนำาไปโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์หรอื

สื่อมวลชนอื่น จะกระทำามิได้ เว้นแต่จะกระทำาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 

แต่ทัง้นีจ้ะต้องกระทำาโดยอาศัยอำานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายซึง่ได้ตราขึน้ตามวรรคสอง

 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยการให้เงิน

หรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทำา

มิได้

 มาตรา 46 พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุ

กระจายเสยีงวทิยโุทรทศัน์ หรอืสือ่มวลชนอืน่ ย่อมมเีสรภีาพในการเสนอข่าวและแสดงความ

คิดเห็นภายใต้ข้อจำากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วย

งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการน้ัน แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบ

วิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไก

ควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ

 ข้าราชการ พนกังาน หรอืลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ

ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับ

พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง

 การกระทำาใด ๆ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมของผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืง เจ้า

หน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการ

จงใจใช้อำานาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการกระทำาเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ

 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 2.1 พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2553

 มาตรา 27 ให้ กสทช. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (18) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบ



วารสารอิศราปริทัศน์ 96

วชิาชพีสือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วกบักจิการกระจายเสยีงและกจิการ โทรทศัน์เป็นองค์กร

ในรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่ทำาหน้าทีจ่ดัทำามาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชพี

หรือวิชาชีพและการ ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐาน

ทางจริยธรรม 2.2 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ.2551

 

 มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อ

ความมัน่คงของรฐัความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน หรอืมีการกระทำาซึง่เข้า

ลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ

ของประชาชนอย่างร้ายแรง ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศ

รายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำาเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะ

กรรมการมอบหมายมีอำานาจสั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการ

นั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน

 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำาดังกล่าวเกิดจากการละเลย

ของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำาเนินการแก้ไขตาม

ที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้

 มาตรา 39 ให้คณะกรรมการดำาเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้

ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆเพื่อทำาหน้าที่จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการ

ประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีและควบคมุการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีกนัเองภายใต้มาตรฐาน

ทางจริยธรรม

 การจดัทำามาตรฐานทางจรยิธรรมขององค์กรตามวรรคหนึง่ต้องคำานงึถงึการคุม้ครอง

การได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารสาธารณะของประชาชนและการคุม้ครองผูบ้รโิภคจากการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบ

อาชีพและวิชาชีพขององค์กร

 ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององค์กรตามวรรคหนึ่งให้แต่ละ

องค์กรตามวรรคหนึ่งจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมขึ้นโดยมีองค์ประกอบและให้

คำานึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภายนอกองค์กรตามวรรคหนึง่ทีม่กีารจดัทำามาตรฐานทางจรยิธรรมคณะกรรมการอาจให้การ

ส่งเสริมจากกองทุนตามมาตรา 52 ก็ได้มาตรา 40 ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่

ออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความ

เป็นอยูส่่วนตวัของบคุคลอาจร้องเรยีนต่อคณะกรรมการให้คณะกรรมการส่งเรือ่งพร้อมความ

เหน็ของคณะกรรมการให้องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ หรอืวชิาชีพตามมาตรา 39 เพือ่ให้

ดำาเนนิการเยยีวยาให้แก่ผูเ้สยีหายโดยเรว็ และให้คณะกรรมการตดิตามผลการดำาเนนิการของ

องค์กรควบคมุการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตามมาตรา 39 เมือ่องค์กรควบคมุการประกอบ

อาชพีหรอืวชิาชพีตามมาตรา 39 ได้แจ้งผลการดำาเนนิการให้คณะกรรมการทราบแล้ว ให้แจ้ง

ผู้ร้องเรียนทราบผลการดำาเนินการโดยเร็ว

 ผลการดำาเนินการในหมวดนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการตามมาตรา 51 (1)

 3 นโยบายที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 3.1 แผนแม่บทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี 2555 –2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.2ผ ตัวชี้วัดที่ 6

 5.2 ยทุธศาสตร์การกำากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

 การกำากับดูแลการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ให้เป็นประโยชน์

ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมอย่าง

ถกูต้องและปราศจากการรบกวน รวมถงึมกีารแข่งขนัเสรภีายใต้กตกิาทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 

 วัตถุประสงค์

 1) เพื่อกำากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเนื้อหาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ ต่อ

สาธารณะ คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย

 2) เพื่อกำากับดูแลโฆษณามิให้ละเมิดสิทธิและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

 3) เพือ่กำากบัดแูลการใช้คลืน่ความถีแ่ละเครือ่งวทิยคุมนาคมให้ถกูต้องตามกฎหมาย 

และมิให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน

 4) เพื่อกำากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ตลาดมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎกติกาที่

โปร่งใส และเป็นธรรม 

 5) เพื่อให้มีมาตรการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 

 แนวทาง

 1) กำาหนดหลักเกณฑ์และกติกาในการกำากับดูแลการประกอบกิจการด้านเนื้อหา 

 2) กำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้แก่
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รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสำาหรับเด็กและเยาวชน และคำานึงถึงความ

รับผิดชอบต่อเด็กและหลักสิทธิมนุษยชน 

 3) กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดำาเนินรายการ

สำาหรับผู้ได้รับใบอนุญาต 

 4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ 

เพือ่ทำาหน้าทีจั่ดทำามาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชีพหรอืวชิาชีพ และการควบคมุ

การประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

 5) กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำาไรเกินควร 

หลอกลวงผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญ

 6) สร้างกลไกการป้องกนัโดยจดัการให้ความรู ้ทำาความเข้าใจแก่ผูส้นใจ เกีย่วกบัการ

ใช้คล่ืนและเครื่องวิทยุคมนาคมสำาหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างถูกต้อง

และปราศจากการรบกวน 

 7) ประสานงานคลืน่ความถีเ่พือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้คลืน่ความถี่ 

 8) ดำาเนินการให้มีกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 9) กำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระทำาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดการไม่

เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 10) จดัทำาหลกัเกณฑ์การกำากบัดแูลด้านราคาและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยคำานึงถึงประโยชน์

สาธารณะเป็นสำาคัญ

 ตัวชี้วัด ที่ 6 คือ มีแนวทางปฏิบัติ (Guideline) และกลไกสนับสนุนการกำากับดูแล

กันเองของสื่อ

แนวคิดการกำากับดูแลสื่อ
 การกำากบัดแูลสือ่มหีลายระดบัตัง้แต่การกำากบัดแูลโดยรฐั(Statutory Regulation) 

การกำากบัดูแลกันเอง (self – regulation) และการกำากบัดแูลร่วม (Co-regulation) ซึง่มข้ีอดี

และข้อจำากัดที่แตกต่างกันออกไป 

 • การกำากับดูแลโดยรัฐ (Statutory Regulation) 
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 การกำากบัดแูลโดยรฐั เป็นการกำากบัในลกัษณะท่ีออกคำาสัง่และควบคมุ (Command 

and Control) ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการกำากับสื่อโทรทัศน์และวิทยุ โดยอาศัยอำานาจจาก

กฎหมายเฉพาะกจิบางอย่าง เช่น กรมประชาสมัพนัธ์ทำาหน้าทีค่วบคมุการดำาเนนิงานรายการ

ต่างๆ ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งเนื้อหาโฆษณาภายใต้พระราชบัญญัติวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2518 ในนามของ “คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจาย

เสยีง และวิทยโุทรทศัน์ (กบว.) ซึง่เป็นยคุทีร่ฐัเข้ามาควบคมุสือ่อย่างเข้มงวด จนกระทัง่ปี พ.ศ.

2535 เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทของหน่วยงานรัฐจากการควบคุมเป็น “การกำากับดูแล” 

มีการยกเลิก กบว.ที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมเนื้อหารายการและโฆษณาก่อนออกอากาศ 

(Censor) แต่ได้ตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) 

ทำาหน้าที่กำากับดูแลแทน โดยใน พ.ศ.2537 มีการยกเลิกการตรวจพิจารณารายการทางวิทยุ

โทรทัศน์ และให้แต่ละสถานีปฏิบัติการตรวจพิจารณาดำาเนินการออกอากาศได้เองนอกจาก

นี้ยังมีพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.

2522) ภายใต้การดูแลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่ปกป้องและ

คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยว

กับการนำาเสนอเนื้อหาและโฆษณาอีกหลายฉบับ 

 ในอดีตมีผู้ประกอบการสื่อจำานวนน้อยรายจึงสามารถควบคุมหรือกำากับได้ แต่เม่ือ

เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป ทำาให้รูปแบบของสื่อเปลี่ยนไป มีจำานวนมากขึ้น หลากหลายรูป

แบบ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี อีกทั้งการเกิดขึ้นของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ

เทคโนโลย ี3G ทำาให้โทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เป็นช่องทางหนึง่ของการเปิด

รับสื่อ สถานการณ์ที่สื่อเกิดการหลอมรวมกัน อุตสาหกรรมสื่อที่มีผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

ทำาให้การกำากับดูแลโดยรัฐดำาเนินการได้ยากขึ้น 

 

 • การกำากับดูแลกันเอง (self – regulation)

 การกำากบัดแูลกนัเอง มลีกัษณะของการรวมตวัของผูป้ระกอบวชิาชีพสือ่วทิยโุทรทศัน์ 

หรือผู้ประกอบการด้วยกัน เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์การกำากับดูแล มาตรฐานวิชาชีพ การมีข้อ

กำาหนดรบัเรือ่งราวร้องเรยีน บทบญัญตักิารตกัเตอืน การลงโทษ การออกแนวปฏบัิตมิาตรฐาน

ทางวิชาชีพเพื่อควบคุมจริยธรรมจรรยาบรรณระหว่างกัน

 การควบคุมกันเองในลักษณะนี้สื่อมวลชนจะสร้างกลไกความร่วมมือแบบสมัครใจ 
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และมีข้อผูกพันระหว่างกันของสมาชิกในรูปแบบของสมาคม ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สมา

พันธ์ ฯลฯเพื่อเป็นกลุ่มเฉพาะ มีการจัดตั้งองค์กร จัดตั้งคณะกรรมการสมาคม จัดตั้งคณะ

กรรมการกำากับกันเอง/ควบคุมด้านจริยธรรม คณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องราวร้อง

ทุกข์ โดยยึดถือกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพตามแต่ลักษณะของตน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ

การดำารงตามแนวทางจริยธรรม และการลงโทษตักเตือนสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

 ประสบการณ์การกำากับดูแลกันเองของ “สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย”มีการ

ทำางานท่ีน่าสนใจภายหลงัจากทีม่กีารยกเลกิการตรวจพจิารณารายการทางวทิยโุทรทศัน์ และ

ให้แต่ละสถานีรับผิดชอบตรวจพิจารณารายการที่จะออกรายการเอง ซึ่งหมายรวมถึงโฆษณา

ด้วย แม้ว่ากฎหมายจะอนญุาตให้โฆษณาได้โดยไม่ต้องผ่านการเซน็เซอร์จากหน่วยงานของรฐั 

คือ กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ตาม สำาหรับการโฆษณาที่จะออกเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ฝ่าย

เอกชนซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกจิโฆษณาทางโทรทศัน์ตระหนกัร่วมกนัว่า หากให้นายสถานแีต่ละ

สถานีตรวจสอบเนื้อหาของโฆษณาแยกกัน โดยไม่มีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจพิจารณา

จะก่อให้เกิดความสับสน เนื่องจากโฆษณาเรื่องเดียวกันน้ันมักจะมีการวางแผนการเผยแพร่

ออกอากาศหลายสถานี จึงประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างสมาคม

โฆษณาธรุกจิแห่งประเทศไทย และสถานโีทรทัศน์ทุกช่อง จึงร่วมกนัเป็น “คณะกรรมการตรวจ

พจิารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์” ประกอบด้วยผูแ้ทนจากทกุช่อง ร่วมกบัตวัแทนจาก

สมาคมโฆษณาธรุกจิแห่งประเทศไทย ทำาหน้าทีพ่จิารณาตรวจสอบโฆษณาทีย่งัดำาเนนิการมา

จนปัจจบุนั ภายใต้แนวทางจรรยาบรรณวชิาชพีโฆษณา พ.ศ. 2546 แทนจรรยาบรรณวชิาชพี

โฆษณา พ.ศ.2519 รวมถงึมกีระบวนการกำากบัดแูลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาไว้ในข้อบังคบั

ของสมาคมฯ ด้วย 

 ต่อมามกีารจัดตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชพีโฆษณา ประกอบด้วยตวัแทน 5 

ฝ่าย ฝ่ายละ 3 คน ได้แก่ ตวัแทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตวัแทนจากผูบ้รโิภคหรอื

องค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตัวแทนจากสื่อมวลชน ตัวแทนจากนักวิชาชีพด้านโฆษณา 

และตัวแทนจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ทำาหน้าที่ในการออกข้อบังคับและแนว

ปฏิบัติของสมาชกิสมาคมฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีโฆษณา ส่วนที ่2 คอื การพจิารณา

และวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

 จะเห็นได้ว่าการดำาเนินงานที่ต่อเน่ืองมาเกือบ 20 ปี ของสมาคมโฆษณาแห่ง

ประเทศไทยส่งเสริมให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการสื่อสารภายใต้กรอบจรรยาบรรณ รวมท้ัง
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มีกลไกการควบคุมกันเองโดยนักวิชาชีพโฆษณาและบริษัทตัวแทน ซึ่งถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มี

กลไกการกำากับดูแลกันเองที่ชัดเจนและเข้มแข็ง เน้นการควบคุมโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ ซึ่ง

เป็นสื่อหลักที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมสูง 

 

 • การกำากับดูแลร่วม (Co-regulation) 

 ข้อจำากัดของระบบการกำากับดูแลโดยรัฐและการกำากับดูแลกันเองนำาไปสู่นวัตกรรม

ในการกำากบัดแูลชนดิใหม่คอื การกำากบัดแูลร่วม เป็นกลไกการกำากบัดแูลในรปูแบบความร่วม

มือระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ รวมถึงภาคประชาสังคม โดยผสมผสานระหว่าง

รูปแบบการดูแลโดยรัฐแบบเดิมกับการกำากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพเข้าด้วยกัน และ

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นของสังคมเข้ามากำากับ แต่รัฐยังคงเป็นผู้ถือกฎหมาย หรือกำาหนด

นโยบายที่เป็นแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถกำากับกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น แรงจูงใจทางการเงิน แรงจูงใจจากการยอมรับของสังคม แรงจูงใจทางกฎหมาย เป็นต้น 

แต่สุดท้ายรฐัยงัมอีำานาจในการตดัสินใจ เพือ่เป็นมาตรการป้องกนัผลประโยชน์ของสาธารณะ

และการันตีเป้าหมายเชิงนโยบายในกรณีที่องค์กรวิชาชีพล้มเหลวในการกำากับดูแล นอกจาก

นัน้ การกำากบัดแูลร่วมเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคดิทางกฎหมายและสงัคมวิทยาเข้าด้วย

กัน ซึง่เป็นแนวคิดการกำากบัดแูลทีใ่ห้คณุค่าในเชงิกระบวนการผ่านการปะทะสงัสรรค์ระหว่าง

ผู้มีส่วนได้เสีย

ทิศทางการกำากับดูแล
 การประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศฯ จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยึดม่ันหลักการ

จริยธรรมของสื่อ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของคนทำางาน เพื่อประโยชน์แห่งสังคม

และประชาชน ผู้บริโภคสื่อและความสงบสุขของสังคม กสทช. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ

ใบอนญุาต ผูผ้ลติรายการ และผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วกบักจิการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำาหน้าท่ีจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรม

ของการประกอบอาชีพและวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง

ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม และการจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมควรคำานึงถึงเรื่องการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบ

กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ รวมทัง้การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของผูป้ระกอบ
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อาชีพและวิชาชีพขององค์กร จึงสนับสนุนให้มี “หลักการจริยธรรมวิชาชีพกระจายเสียงและ

โทรทัศน์” แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

 • หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 องค์กรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คือ หน่วยงาน บริษัท องค์กร 

สถาบัน ที่ดำาเนินกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ และมี

ส่วนรับผิดชอบกับสังคมอย่างมาก เพื่อให้การบริหารงานให้องค์กรสื่อนั้นๆ เป็นไปอย่างมี

คณุธรรมและประสทิธิภาพ องค์กรในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ควรยดึถอืหลกั

การจริยธรรม 8 ข้อ ดังนี้

 (1) หลักผลประโยชน์สาธารณะ องค์กรต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศเป็นสำาคัญ ด้วยการนำาเสนอข่าว เรื่องราวหรือประเด็นข้อถกเถียงที่กำาลังอยู่ในความ

สนใจของประชาชน หรือที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น 

อาชญากรรม การทุจริต คอร์รัปชั่น การใช้อำานาจในทางมิชอบ พฤติกรรมของบุคลากรภาค

รฐัทีล่ะเลยต่อหน้าทีจ่นทำาให้ประชาชนเสยีประโยชน์ การขดูรดี การค้ามนษุย์ ฯลฯ ไม่ควรให้

ผลประโยชน์ขององค์กรขัดแย้งกับผลประโยชน์สาธารณะ พึงตระหนักถึงความรับผิดรับชอบ

ต่อสังคม

 (2) หลักความเป็นอิสระ องค์กรต้องดำาเนินงานบรหิารองค์กรสือ่อย่างไม่ตกเป็นเครือ่ง

มอื หรอืกลุม่กดดนัทางการเมอืงใดๆ มยิอมให้อำานาจทนุเข้ามาครอบงำาความอสิระขององค์กร

ในการนำาเสนอข่าวสารข้อมูลที่ประชาชนควรรับรู้

 (3) หลกัสทิธมินษุยชน องค์กรต้องให้ความสำาคญักบัข้อมลูข่าวสารทีอ่ยูบ่นหลกัสทิธิ

มนุษยชน ความเท่าเทียมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เห็นความสำาคัญของความแตกต่างหลากหลาย

ของผูค้น ไม่เหยยีดหยาม แบ่งแยก หรอืเลอืกปฏบิตั ิเพราะความแตกต่างในด้านเชือ้ชาต ิอายุ 

ภาษา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ สุขภาพ ฐานะทางการเงิน ศาสนา การศึกษา และความ

คิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

 (4) หลักความสุจริต ซื่อสัตย์ องค์กรต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือผล

ประโยชน์ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต

 (5) หลกัความโปร่งใส องค์กรต้องดำาเนินกจิการอย่างถูกกฎหมาย ซือ่สตัย์ ท้ังในระดบั

นโยบายขององค์กรและการปฏิบัติงาน
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 (6) หลักการยอมรบัการตรวจสอบ องค์กรต้องยอมรบักระบวนการตรวจสอบข้อเทจ็

จริงในการปฏิบัติงานสื่อ ทั้งจากภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

 (7) หลกัธรรมาภบิาล องค์กรต้องยดึถอืการดำาเนนิงานโดยใช้หลกัการธรรมาภบิาลใน

การดำาเนินงาน ทั้งในการบริหารจัดการองค์กร การผลิตและเผยแพร่รายการ และการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 (8) หลักความคุ้มค่า องค์กรต้องยึดถือการใช้ทรัพยากรเพื่อการดำาเนินกิจการอย่าง

คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคุ้มแก่งบประมาณในการดำาเนินงาน

 • หลักการจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์

 ผูป้ระกอบวชิาชพี หมายถงึ ผูร้บัใบอนุญาต ผูบ้รหิาร กรรมการ เจ้าของสือ่ ผูป้ระกอบ

กิจการ พนกังาน ผูป้ฏบิตังิานในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ สือ่ต้องปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยหลักการ 14 ข้อดังนี้

 (1) จริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพด้วยสุจริต บริสุทธิ์ ยึดกรอบ

จริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เป็น

ในแนวทางเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

 (2) ความเป็นอิสระ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระทาง

วิชาชีพโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ใด ต้องไม่ละเว้นการนำา

เสนอข่าว รายงาน ผลิตรายการในเนื้อหาหรือเรื่องราวที่สาธารณชนต้องรับรู้ สมควรได้รับรู้ 

แม้การนำาเสนออาจส่งผลกระทบต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ตาม

 (3) สิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็น

มนษุย์ เหน็คณุค่าและความสำาคญัในความแตกต่างหลากหลายของมนษุย์ ไม่เหยยีดหยาม ไม่

แบ่งแยก ไม่เลือกปฏบัิติต่อบุคคลเพราะเหตแุห่งความแตกต่างในเรือ่งถ่ินกำาเนิด เช้ือชาต ิภาษา 

เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ ความคิดเห็นทางการเมืองที่

ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

 (4) ความทัว่ถงึ ผูป้ระกอบวชิาชพีต้องคำานงึถงึประชาชนคนส่วนมาก เพือ่ให้ประชาชน

ส่วนมากได้เข้าบรกิารของสือ่ และเพือ่ประโยชน์ของสือ่ท่ีถูกใช้ประโยชน์ด้วยประชาชนจำานวน

มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันโดย
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ไม่แบ่งแยกชนชั้นทางสังคมหรือรายได้

 (5) หลักความเท่าเทียม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำานึงถึงความเสมอภาค ในการเข้า

ถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ชนบทห่างไกล คนพิการที่มีข้อ

จำากัดในการเข้าถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น โดย

ไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มีความแตกต่างทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

 (6) ความหลากหลาย ผูป้ระกอบวชิาชพีต้องคำานงึถงึความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ทศันคต ิรสนยิม พืน้ที ่ภมูลิำาเนา เชือ้ชาต ิในการนำาเสนอข่าวสาร สาระ บนัเทงิ ทัง้ในแง่เนือ้หา

รายการและกลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั ควรมกีารส่งเสรมิกลุม่ผูผ้ลติอสิระขนาดเลก็ กระจาย

ตัว ไม่ผูกขาด เพื่อเป็นทางเลือกในการนำาเสนอรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ตอบสนองความ

สนใจที่หลากหลายในสังคม

 (7) การพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพัฒนายกระดับคุณภาพของวิชาชีพ ทั้งในแง่

ของการผลติและนำาเสนอรายการ ให้ความสำาคญักบัการวจิยัและการพฒันารายการและผูช้ม

ผู้ฟัง ให้ความสำาคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคสื่อ ส่งเสริมให้มีเกิดการมีส่วนร่วม

ของคนดู คนฟังอย่างกว้างขวาง

 (8) หลักพืน้ทีส่าธารณะ ผู้ประกอบวชิาชพีต้องส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพในการแสดงออก

ของประชาชนทุกกลุ่ม เปิดพื้นที่ให้มีการวิพากษ์ทางความคิดอย่างอย่างสรรค์ 

 (9) หลักความถูกต้องเที่ยงตรง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องนำาเสนอหรือเป็นสื่อกลางของ

ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่บิดเบือนแต่งเติม มีการจำาแนกให้ผู้รับ

สารเข้าใจว่าเป็นรายการข่าวที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงหรือเป็นรายการที่ประกอบด้วยความ

คิดเห็นส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ

 (10) วัตถุวิสัย ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อต้องนำาเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเท่ียงตรง ต่อ

สภาวะเหตุการณ์ตามข้อเท็จจริง โดยเฉพาะในการรายงานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ต้อง

ไม่แสดงหรอืสอดแทรกความคดิเหน็ของตนเองลงไปในรายงานข่าว ต้องตรวจสอบแหล่งทีม่า

ของข้อมูลก่อนนำาเสนอ

 (11) หลักความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเสนอรายงานข่าว เหตุการณ์

ปัจจุบัน หรือ รายการทั่วไป โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับพันการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่าง

ตรงไปตรงมาตามสภาพข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ไม่อคติ เอนเอียง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี หรือยั่วยุ

ให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกัน 

 (12) ความสมดุล เป็นธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่ถูก
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พาดพิง กล่าวหา หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องราวนั้น ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาส

ให้แหล่งข่าวในการชี้แจงหรือปฏิเสธ และ อภิปรายโต้เถียงบนฐานของข้อมูล ความจริง และ 

เหตุผล โดยเสมอหน้ากัน บนหลักการประชาธิปไตย

 (13) ผลประโยชน์สาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศชาติและสังคมเป็นสำาคัญ ไม่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะถือใบประกอบกิจการเพื่อ

บริการธุรกิจ บริการชุมชน หรือบริการสาธารณะ ไม่ควรให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์

กรอสำาคญัสงูสดุเหนอืผลประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะในกรณสีถานการณ์วกิฤต ิเหตกุารณ์

ความไม่สงบ จลาจล สงคราม หรือความแตกแยกของผู้คนในสังคม ควรยึดถือประโยชน์ของ

ชาติเป็นสิ่งสำาคัญสูงสุด

 (14) เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนำา

มาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรต ิศกัดิศ์รแีห่งวชิาชพี ต้องไม่อวดอ้างหรอือาศยัตำาแหน่งหน้าที ่เพือ่

เรยีกร้องสทิธหิรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่ชอบธรรม ต้องละเว้นการรบัอามิสสนิจ้างอันมีค่า หรอื

ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทำาการหรือไม่กระทำาการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สำานักงาน กสทช. ได้จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการ

ประกอบอาชีพและวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้

มาตรฐานทางจริยธรรม และการจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมควรคำานึงถึงเรื่องการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพ

และวิชาชีพขององค์กร ทั้งนี้การควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององค์กรดังกล่าว 

จำาเป็นต้องให้ แต่ละองค์กรจัดตั้งคณะกรรมการการควบคุมจริยธรรมข้ึน โดยเน้นให้มีองค์

ประกอบและควรคำานงึถงึสดัส่วนทีเ่หมาะสมระหว่างผูป้ระกอบอาชพีและวชิาชพี นกัวชิาการ 

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วย

 ความพยายามที่นำาไปสู่การ “การกำากับดูแลกันเอง” ที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุ

โทรทัศน์มีการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์การกำากับดูแล 

มาตรฐานวิชาชีพ การมีข้อกำาหนดรับเรื่องราวร้องเรียน บทบัญญัติการลงโทษ การตักเตือน 

การออกแนวปฏบิตัมิาตรฐานทางวิชาชเีพือ่ควบคมุทางจรยิธรรมจรรยาบรรณระหว่างกนัเป็น

กลไกความร่วมมอืแบบสมคัรใจ และมข้ีอผกูพนัระหว่างกนัของสมาชกิในรปูแบบของสมาคม 

ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สมาพันธ์ ฯลฯเพื่อเป็นกลุ่มเฉพาะ มีการจัดตั้งองค์กร จัดตั้งคณะ
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กรรมการสมาคม จัดตั้งคณะกรรมการกำากับกันเอง/ควบคุมด้านจริยธรรม คณะกรรมการรับ

และพจิารณาเรือ่งราวร้องทกุข์ คณะกรรมการพจิารณา โดยยดึถอืกรอบมาตรฐานทางวชิาชพี

ตามแต่ลักษณะของตน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดำารงตามแนวทางจริยธรรม และการ

ลงโทษตักเตือนสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรับผิดรับชอบต่อสังคม

 อย่างไรกต็ามองค์กรวิชาชพีทีไ่ด้สะท้อนอปุสรรคการกำากบัดแูลกนัเองระหว่างสมาชิก

ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่

 1. องค์กรวิชาชีพไม่มีอำานาจให้คุณให้โทษแก่สมาชิก จึงทำาให้การบังคับใช้มาตรฐาน

จริยธรรมขาดประสิทธิภาพ และเมื่อมีการบังคับใช้จริงกับสมาชิกที่ทำาผิดมาตรฐานจริยธรรม 

สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามคำาตัดสินและลาออกจากองค์กรวิชาชีพได้ โดยไม่มีผลกระทบ

ใดๆ ต่อสมาชิก

 2. ขาดงบประมาณในการขับเคลื่อนกลไกการกำากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ 

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประชาสมัพนัธ์ช่องทางรบัเรือ่งร้องเรยีนให้สาธารณะรบัทราบ การจดัการ

แก้ไขปัญหาและเยียวยาปัญหาจากการร้องเรียน เป็นต้น แต่ปัจจุบันองค์กรวิชาชีพยังไม่มีงบ

ประมาณเพียงพอที่จะจัดการปัญหาและอุปสรรคต่อการกำากับดูแลกันเองที่มีประสิทธิภาพ

 3. สมาชิกมีลักษณะความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน

 4. ขาดความรูค้วามเข้าใจขององค์กรวชิาชพีและขาดความร่วมมอืจากภาคส่วนอืน่ที่

เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

 อย่างไรกต็ามทศิทางของการกำากบัดแูลกนัเองในหลายประเทศ ไม่ได้เลอืกการกำากบั

แบบใดแบบหนึ่ง อาจมีการผสมผสานกันทั้งการกำากับกันเอง และการกำากับดูแลร่วมมากขึ้น 

ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อินเดีย เป็นผู้นำาในการกำากับดูแลกันเอง 

บางครั้งก็มีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หน่วยงานกำากับต้องถ่ายอำานาจให้กับภาค

วชิาชพีมากขึน้ โดยเฉพาะการกำากบัดแูลในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบักจิกรรมรายวนั เช่น การรบัเรือ่ง

ร้องเรียน การจัดประเภทรายการ ขณะที่รัฐยังคงอำานาจในระดับโครงสร้าง เช่น การกำาหนด

แนวทางขั้นพื้นฐานในการจัดทำาจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ดังนั้นแนวโน้มของการกำากับดูแลของไทยอาจเป็นไปในลักษณะของการผสมผสาน

กันระหว่างการกำากับดูแลกันเอง และการกำากับดูแลร่วม ซึ่งต้องใช้เวลาในการทำางานร่วม

กันระหว่าง กสทช. กับองค์กรวิชาชีพเพื่อหารูปแบบการกำากับและนำามาตรฐานจริยธรรมมา

ใช้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ กสทช. มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกการทำางานที่เป็น

ระบบ แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน และทำางานประสานร่วมกันกับองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนายก

ระดับวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีเกียรติ และศักดิ์ศรี โดยอยู่บนมาตรฐานจริยธรรมเดียวกัน 
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บรรณานุกรม 

สำานกัส่งเสรมิการแข่งขนัและกำากับดูแลกนัเอง และมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์. 2557 . คูมื่อ

จรยิธรรมและการกำากบัดแูลกนัเองในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์. หน้า 

13-15 . กรุงเทพฯ : สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.).

กลุม่งานส่งเสรมิการแข่งขนัและกำากบัดแูลกนัเอง และศนูย์ศกึษานโยบายสือ่ คณะนเิทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556. ฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและบทเรียนการควบคุม

กันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. 

92-94. กรุงเทพฯ : สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.).

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. 2554 โครงการศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ของระบบการกำากับ

ดแูลร่วมในกจิการสือ่สิง่พมิพ์และแพร่ภาพกระจายเสยีง: บทสำารวจวรรณกรรมจาก

ต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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 แนวทางศึกษาเพื่อพัฒนา “กรอบจริยธรรมนักข่าวพลเมือง”
การปรับใช้ข้อบังคับ “จริยธรรมวิชาชีพสื่อหลัก”  

กับ “นักข่าวพลเมือง”
พรรณี อมรวิพุธพนิช*

          

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 เทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบันทำาให้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นไม่ได้ผูกขาดอยู่เพียงแค่

นักข่าวจากสำานักข่าวใหญ่หรือสื่อมวลชนกระแสหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ ฯลฯ แต่มี

กลุม่นักข่าวพลเมอืง (Citizen Reporter) เข้ามามบีทบาทในการเสนอข่าวหรอืข้อมลูผ่านช่อง

ทางโลกออนไลน์หรอืสือ่ต่าง ๆ  มากขึน้ การเผยแพร่เนือ้หาข่าวและข้อมลูของนกัข่าวพลเมอืง

หลายครัง้ทำาได้รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพในการเข้าถงึข้อเทจ็จรงิมากกว่าสือ่กระแสหลกัทัว่ไป 

โดยเฉพาะกลุ่มนักข่าวที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่เกิดเหตุ หรือใกล้ชิดกับแหล่งข่าว

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำาเสนอของนักข่าวกลุ่มนี้ คือ เนื้อหาหรือ

รูปภาพที่ไม่ได้ถูกคัดกรองหรือกลั่นกรองหลายข้ันตอนเหมือนกับเน้ือหาท่ีผ่านสำานักข่าวสื่อ

กระแสหลัก ทำาให้เกิดสถานการณ์ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนได้ง่าย เช่น การละเมิด

สิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท อคติ ผลประโยชน์ทับซ้อน การละเมิดลิขสิทธิ์ ฯลฯ สร้าง

ความเสียหายขึ้นในหลายด้านและมีผู้ได้รับความเสียหายหลายฝ่าย รวมถึงการลดทอนความ

น่าเชื่อถือของสื่อกลุ่มนี้ลง 

 ที่ผ่านมาหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการและองค์กรด้านสื่อสารมวลชนพยายามผลักดันให้

กลุ่มนักข่าวพลเมืองเข้ามาอยู่ในกรอบของจริยธรรมนักข่าววิชาชีพ หรือการเคารพกติกาการ

ทำาข่าวตาม “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ” โดยเฉพาะเน้ือหาข่าวในรูปแบบตัว

อักษรและภาพถ่าย ขณะที่นักข่าวพลเมืองบางกลุ่มอ้างว่าการทำางานตามกรอบข้อบังคับของ

จรยิธรรมทีก่ำาหนดโดยสือ่กระแสหลกันัน้ ทำาให้เกดิความเชือ่งช้า ไม่ทนัต่อสถานการณ์ และไม่

เข้าถงึอารมณ์ความรูสึ้กของผู้เสพส่ือประเภทนี ้เช่น การเชค็แหล่งข่าวรอบด้าน การไม่พาดพงิ

บคุคลทีส่าม การปกปิดแหล่งข่าว หรอืการใช้ภาพไม่ละเมดิสทิธส่ิวนบคุคล ฯลฯ ยิง่ไปกว่านัน้

คอืการใช้ทรพัยากรในการทำาข่าวมากขึน้โดยไม่จำาเป็น เงือ่นไขเหล่านีท้ำาให้ลดทอนจดุเด่นของ

นักข่าวพลเมอืง ในด้านความรวดเรว็และการเข้าถงึอารมณ์ความรูส้กึ และยิง่ไปกว่านัน้คอืการ

* บรรณ�ธิก�รร�ยง�นพิเศษ เครือเนชั่น
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ยึดถือสิทธิในการแสดงความคิดและการแสดงออกหรือการแสดงความเห็นในด้านต่าง ๆ

 ดังนั้น รายงานฉบับนี้ต้องการศึกษาข้อจำากัดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้ข้อ

บังคับจริยธรรมวิชาชีพตามมาตรฐานของ “สื่อกระแสหลัก”เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับการทำางานในรูปแบบของ “นักข่าวพลเมือง” โดยเฉพาะข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพหนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
 2.1 เพื่อสำารวจความคิดเห็นของนักข่าวพลเมืองและนักวิชาการที่มีต่อ “ข้อบังคับ

ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์” โดยเน้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

 2.2 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำากัดในการปรับจริยธรรมสื่อกระแสหลักให้

สอดคล้องกับการรายงานข่าวในรูปแบบนักข่าวพลเมือง

 2.3 เพื่อนำาผลการศึกษาไปกำาหนดกรอบเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐาน “จริยธรรม 

แห่งนักข่าวพลเมือง” 

วิธีที่ใช้ในการศึกษา 

  ใช้วธิกีารศึกษาแบบวจัิยเชงิคณุภาพ ใช้การเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากน้ียังมีการศึกษา

จากเวบไซด์ที่ลงข่าวของนักข่าวพลเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นส่วนประกอบด้วย 

 3.1 สำารวจเนื้อหาข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 หมวดที่ 2 และจริยธรรมสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3.2 สัมภาษณ์กลุ่มประชากร ตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักข่าวพลเมืองจากเวบไซต์

หรือกลุ่มโซเชียลมีเดีย จากกลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ติดตามหรือเป็นที่นิยมในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเวบไซต์

และโซเชียลมีเดียเป็นของตนเอง โดยเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก 5 คน จากนักข่าวพลเมืองที่มีชื่อ

เสียงของเวบไซต์พันทิปดอทคอม

 3.3 สมัภาษณ์นกัวชิาการหรอืนกัผูเ้ชีย่วชาญด้านสือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็

นี้ อย่างน้อย 2 ท่าน

 3.4 ผูว้จัิยจดัทำาคำาถามสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง และกลุม่ตวัอย่างสามารถอภปิราย

เพิ่มเติมได้

 3.5 สำาหรับกระบวนการแปลผล ผู้วิจัยใช้วิธีจัดกลุ่มความเห็นที่คล้ายคลึงกันและ

ความเห็นที่แตกต่าง เพื่อนำาเสนอ



วารสารอิศราปริทัศน์ 110

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 4.1. ทำาให้เข้าใจถึงปัญหาและแนวความคิดเห็นของนักข่าวพลเมืองและนักวิชาการ 

ที่มีต่อ “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์” 

 4.2 ได้แนวทางปฎิบัติและข้อจำากัดในการปรับปรุงจริยธรรมสื่อกระแสหลักให้

สอดคล้องกับการรายงานข่าวในรูปแบบนักข่าวพลเมือง

 4.3. จะได้นักข่าวพลเมืองที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน “จริยธรรมเแห่งนักข่าว

พลเมือง” 

ผลการศึกษา

 “นักข่าวพลเมือง” Citizen Reporter ในรายงานฉบับน้ีหมายถึง ประชาชนหรือ

พลเมอืง หรอืกลุม่คนทีร่ายงาน วเิคราะห์ เผยแพร่ข่าวและข้อมลูอย่างอสิระผ่านทางสือ่ต่างๆ 

 โดยเน้นการรายงานข่าวในพืน้ทีข่องตนเอง หรอืเรือ่งราวท่ีตวัเองสนใจหรอืเช่ียวชาญ โดยผูค้น

กลุ่มนี้ไม่ใช่นักข่าวในสื่อกระแสหลัก ไม่มีบรรณาธิการช่วยดูแลหรือควบคุมเนื้อหา 

 ทั้งนี้ นักข่าวพลเมืองปรากฏขึ้นในประเทศไทยอย่างชัดเจนครั้งแรก ในรูปแบบที่

ประชาชนทั่วไปช่วยกันโทรศัพท์บอกสภาพการจราจรเข้ามายังสถานีวิทยุชื่อว่า จส.100 

วิทยุข่าวสารและการจราจร ซึ่งเกิดขึ้นช่วงปี พ.ศ.2534 โดยรายงานข่าวพื้นที่การจราจรใน

กรุงเทพมหานครและเขตใกล้เคียง 

 จากนั้นเมื่อเทคโนโลยี ด้านอินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลาย นักข่าวพลเมืองเริ่มพัฒนา

รายงานข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเวบไซต์หรือเวบบอร์ด โดยเฉพาะเวบไซต์ชื่อดัง “พันทิป.คอม” 

(Pantip.com) มีห้องสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารครอบคลุมแทบทุกหัวข้อ ตั้งแต่เรื่อง

การเมือง สังคม เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ กีฬา บันเทิง ฯลฯ นอกจากนั้นยัง

มีเวบไซต์ของนักข่าวพลเมืองเกิดขึ้นมากมาย แม้กระทั่งทีวีสาธารณะไทยพีบีเอส ก็มีกลุ่มนัก

ข่าวพลเมืองของตัวเองเช่นกัน 

 จากการรายงานข่าวแบบมือสมัครเล่นผ่านเวบไซต์ทั่วไป หลายคนเริ่มมีชื่อเสียง

กลายเป็นนักข่าวพลเมืองอย่างเต็มตัว มีรายงานข่าวและข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะในกรุงเทพฯ ทุกพื้นที่เกือบทั่วประเทศไทยเริ่มมีกลุ่มนักข่าวพลเมือง
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ปรากฏขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ และบางคนได้รับนิยมและความเชื่อถือจากผู้อ่านกลายจำานวน

มาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำาเสนอของนักข่าวกลุ่มนี้ คือ เนื้อหาหรือรูปภาพที่ไม่ได้ถูก 

คัดกรองหรือกลั่นกรองหลายขั้นตอนแบบสำานักข่าวสื่อกระแสหลัก ทำาให้เกิดสถานการณ์

ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนได้ง่าย เช่น การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท 

อคติ ผลประโยชน์ทับซ้อน การละเมิดลิขสิทธิ์ ฯลฯ

 ทีผ่่านมาองค์กรด้านสือ่มวลชนเริม่ให้ความสนใจเสนอความคดิเหน็ในการดงึนกัข่าว 

พลเมืองให้เข้ามาอยู่ในกรอบจริยธรรมเหมือนนักข่าวท่ัวไป โดยเฉพาะกลุ่มนักข่าวท่ีนิยม

โพสต์เรื่องราวต่างๆ ผ่านทางโลกออนไลน์ โดยมี “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

หนงัสือพมิพ์” เป็นมาตรฐาน รายงานฉบบันีต้้องการศกึษาข้อจำากดัและความเป็นไปได้ในการ

ปรับใช้ข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพตามมาตรฐานของ “สื่อกระแสหลัก” เพื่อให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการทำางานในรูปแบบของ “นักข่าวพลเมือง” 

สำารวจเนื้อหา

 1. ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

พ.ศ.2541 ในหมวดที่ 2 กำาหนดจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ไว้ทั้งหมด 16 ข้อ 

 2. การสำารวจจริยธรรมสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น “จรรยาบรรณสื่อพลเมือง” ใน 

“คู่มือสื่อพลเมือง”

 

วิธีการเก็บข้อมูล

 รายงานการศึกษาฉบับนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้คำาถามข้าง

ต้นกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือก 5 คนซึ่งเป็น “นักข่าวพลเมือง” ของเวบไซด์และเวบ

บลอ็กทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย โดยเลอืกตวัอย่างทีม่ผีูต้ดิตามหรอืเป็นทีน่ยิมในระดบั

หนึง่ หลงัจากนัน้จะนำาบทสรปุทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์นักข่าวพลเมือง ไปสอบถามถามความคดิ

เห็นกับนักวิชาการหรือนักวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้จำานวน 2 คน 

 เนื่องจากคำาถามเรื่องจริยธรรมอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ในรายงาน

ฉบับนี้จึงขอไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลหรือไอดีของนักข่าวพลเมือง จะเปิดเผยเพียงช่ือนามสกุล

ของนักวิชาการเท่านั้น สำาหรับวิธีการสัมภาษณ์นั้นนอกจากการส่งคำาถามให้ตอบผ่านทาง
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อีเมลแล้ว ยังมีการใช้โทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย  

การจัดทำาแบบสอบถามสำาหรับใช้สัมภาษณ์

 เนือ่งจาก ข้อบงัคบัว่าด้วยจรยิธรรมแห่งวชิาชพีหนงัสอืพมิพ์ 16 ข้อ และ “จรรยา

บรรณสื่อพลเมือง” ใน “คู่มือสื่อพลเมือง” ข้างต้น มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน ผู้ศึกษาจึงขอสรุป

แบ่งเป็น 4 กลุม่ใหญ่ ก่อนจะแยกย่อยออกเป็นคำาถามเพยีง 7 ข้อเพือ่นำาไปใช้เป็นตวัอย่างการ

ตั้งคำาถามในแบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพลเมืองที่ยังมีผลงานปรากฏตามสื่อออนไลน์

ต่างๆ 

โดย 4 กลุ่มใหญ่เนื้อหามีดังนี้ 

 - การหมิ่นประมาท/อคติ

 - การละเมิดลิขสิทธิ์

 - การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 - ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 นอกจากนีย้งัมคีำาถามพเิศษเพิม่อกี 2 ข้อ เพือ่สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัลกัษณะ

กรอบมาตรฐานของ “จริยธรรมแห่งนักข่าวพลเมือง” รวมถึงหากมีกรอบจริยธรรมแล้วจะทำา

อย่างไร เพื่อให้นักข่าวพลเมืองยึดกรอบนี้ในการรายงานข่าวหรือข้อมูลต่าง ๆ 

สรุปผลในการสัมภาษณ์นักข่าวพลเมืองจำานวน 5 คน

การหมิ่นประมาท/ อคติ

คำ�ถ�มข้อ 1 

 นักข่�วพลเมืองส�ม�รถร�ยง�นข่�วให้ถูกต้องแม่นยำ� และครบถ้วน พร้อมระบุช่ือ

บุคคลที่ให้สัมภ�ษณ์หรือให้ข่�วอย่�งเปิดเผย ได้หรือไม่อย่�งไร? 

 จากข้อมลูของผู้ให้สัมภาษณ์ทัง้หมดพบว่า ความถกูต้องแม่นยำาขึน้อยูก่บัว่านกัข่าวมี

ความสนใจมากน้อยแค่ไหนในเรือ่งทีเ่ขยีน ส่วนเรือ่งการระบชุือ่แหล่งข่าวนัน้ แบ่งความเหน็ได้

เป็น 2 ส่วน คือ 

 1.กรณีที่สัมภาษณ์โดยตรงควรเปิดเผย แต่ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวเสียก่อน 

หากมีการอ้างอิงมา ก็ควรได้รับการอนุญาตจากผู้อ้างอิงชื่อของแหล่งข่าวอีกครั้ง



ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2558113

 2.แต่หากพิจารณาเนื้อหาที่เผยแพร่ออกไปแล้วจะส่งผลลบ หรือเป็นอันตรายกับผู้

ให้ข้อมูล ก็ไม่ควรเปิดเผยชื่อ นอกจากบางคนที่ได้รับการยินยอมและไม่กังวลเรื่องอันตรายที่

อาจจะเกิดขึ้น 

  ปัญหาที่พบคือผู้ส่ือข่าวบางครั้งไม่ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลสะดวกที่จะเปิดเผยช่ือหรือไม่ 

หลายครั้งที่ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวเลื่อนลอย หรือแหล่งข่าวฟังมาจากปากต่อปากอีกครั้ง

 ส่วนวิธีแก้ปัญหานั้น ตอบคล้ายกันว่าควรตรวจสอบแหล่งข่าวให้แน่ใจทุกครั้งว่าเชื่อ

ถอืได้หรอืไม่ ควรสละเวลาในการทำางานให้มากขึน้แต่บางคนตอบว่าหากไม่แน่ใจกไ็ม่ควรเปิด

เผยชื่อแหล่งข่าว โดยตัวเขามักใช้คำาอ้างอิงว่า “มิตรสหายท่านหนึ่ง” แทน

คำ�ถ�มข้อ 2 

 นักข่�วพลเมืองส�ม�รถร�ยง�นข่�วโดยไม่สอดแทรกคว�มคิดเห็นลงในข่�วหรือ

พ�ดพิงบุคคลที่ 3 ได้หรือไม่อย่�งไร? เช่น ร�ยง�นเฉพ�ะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือข้อมูลที่มี

ก�รพิสูจน์แล้วว่�มีที่ม�จ�กแหล่งใด 

 จากข้อมลูของผูใ้ห้สมัภาษณ์ทัง้หมดพบว่าแบ่งเป็น 2 กลุม่ ด้วยกนั คอื กลุม่แรกมอง

ว่า “สามารถสอดแทรกความคิดเห็นลงไปได้” แต่ต้องยึดหลักข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่นำาเสนอ

ข่าวโดยมีฉันทาคติส่วนตน บางคนเสนอว่านอกจากความเห็นตัวเองแล้วยังควรเปิดโอกาสให้

ผู้อ่านได้ร่วมคอมเมนต์ต่อข่าวนั้นๆ ได้ด้วยเช่นกัน เพราะนักข่าวพลเมืองต่างจากสื่อมวลชน

ทั่วไปตรงที่สามารถสื่อสารแบบสองทางกับผู้อ่านได้ 

 กลุ่มที่สอง เห็นว่าไม่ใช่เรื่องผิดท่ีนักข่าวพลเมืองจะใส่ความคิดเห็นของตนลงไปใน

ข่าวด้วย เพยีงแต่ว่าต้องบอกให้ชดัว่าส่วนใดคอืข้อเทจ็จรงิ ส่วนใดคอืข้อคดิเหน็ ต้องปราศจาก

อคตแิละแม้ว่าบางครัง้อาจจะแสดงออกมาว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ แต่ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

ข้อข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผล

 และมผีูใ้ห้สมัภาษณ์เพยีงคนเดยีวเท่านัน้ ทีบ่อกว่าห้ามสอดแทรกความคดิเหน็ลงไป

เพราะเป็นกฎสากลในการเสนอข่าว

การละเมิดลิขสิทธิ์

คำ�ถ�มข้อ 3

  เมือ่คดัลอกข้อคว�มใดจ�กหนงัสอืพมิพ์ สิง่พมิพ์ เวบไซต์หรอืแหล่งข้อมลูอืน่ ๆ  ต้อง
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บอกที่ม�ของข้อคว�มนั้น 

  ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทกุคนแสดงความเหน็ตรงกนัว่า ควรบอกแหล่งท่ีมาของข้อมูลหรอืข่าว

ที่ใช้อ้างอิง เพราะเพราะนอกจากจะเป็นการให้เกียรติแหล่งข้อมูลแรกแล้ว ยังเป็นประโยชน์

ต่อผู้อ่าน เนื่องจากผู้อ่านที่ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาอ่านเพิ่มหรือติดต่อไป

เพื่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ บางคนตอบว่าถือเป็นการให้เกียรติต้นฉบับ แต่ปัญหาที่

พบ คือ 

 1.ส่วนใหญ่ไม่ทราบแหล่งที่มาของข้อมูล 

 2.หลายครั้งที่นักข่าวพลเมืองหรือแม้แต่เวบไซต์ของสำานักข่าวสื่อหลัก หรือเวบไซต์

รวมข่าวต่าง ๆ มักให้เครดิตแค่ที่มาจากเวบไซต์ไหน แต่ไม่ได้ให้ลิงค์หรือที่อยู่ URL ที่ชัดเจน 

เช่น ใส่เพียงว่า “ที่มา: Pantip” หรือใช้แหล่งอ้างอิงว่า google.com, youtube.com ซึ่งไม่

ถูกต้อง ควรระบุ URL ที่สามารถระบุที่มาของข้อความได้เลย และต้องสามารถคลิกลิงก์กลับ

ไปที่ต้นฉบับได้ด้วย  

 สำาหรบัวิธีแก้ปัญหานัน้ หากไม่ทราบแหล่งข้อมลู กต้็องพยายามสบืค้นให้เจอ แต่บาง

ครัง้ไม่เจอจรงิๆ กไ็ม่ต้องใส่ข้อมลูนัน้ลงไป นอกจากน้ียงัมีการเสนอให้รณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งกฏ

หมายลิขสิทธิ์เพื่อนักข่าวพลเมืองจะได้รู้มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนี้ ว่าการกระทำาแบบใดอาจ

ผิดกฎหมายได้

 คำ�ถ�มข้อ 4 

 ในกรณทีีม่กี�รเสนอข่�วผดิพล�ด ต้องลงพมิพ์แก้ไขข้อผดิพล�ด ดงักล่�วโดยไม่ชักช้�

 สำาหรบัคำาถามเกีย่วกบัการแก้ไขข้อมูลหรอืแก้ไขความผดิพลาดของข่าวท่ีนำาเสนอน้ัน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนแสดงความเห็นตรงกันว่า เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีเมื่อรู้ว่า

ลงข่าวหรือสื่อข้อมูลใดผิดพลาดไป และควรรีบขอโทษทันที

  เพียงแต่ปัญหาที่พบนั้น หากเป็นในเวบไซต์แม้ว่าจะแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องแล้ว

ก็ตาม แต่อาจมีการแชร์หรือส่งต่อข้อมูลท่ีผิดพลาดไปแล้ว ทำาให้ยากต่อการตามไปขอโทษ

หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้นการแชร์ข้อมูลข่าวในรูปแบบของโซเชียลมีเดีย 

เป็นไปอย่างรวดเร็ว แม้จะมีการแก้ไขแล้วก็อาจไม่มีการแชร์ข้อมูลที่แก้ไขได้ เช่น การใช้ทวิต

เตอร์ส่งข่าว แล้วมีผู้เข้าไปรีทวีตข้อความนั้นๆ จนกระจายออกไปในหมู่คนจำานวนมาก เมื่อ

แก้ไขข้อมูลแล้ว อาจไม่มีการรีทวีตข้อมูลที่ถูกต้องออกไป
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 หรือแม้ว่าบางครั้งจะลบต้นตอข้อมูลที่ผิดพลาด แต่เมื่อมีสมาชิกส่งต่อไปแล้วก็ไม่อาจแก้ไข

ได้อีก วิธีแก้ไขปัญหาข้างต้น หากเป็นเวบไซต์ทำาได้เพียงแต่ลบข้อความเดิมหรือแก้ไขให้ถูก

ต้อง แต่ถ้าเป็นเฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์จะพยายามตามไปขอร้องให้ช่วยกันอัพเดทข้อมูลใหม่ 

แต่บางครัง้พบว่า ผูท้ีน่ำาข้อมลูเหล่านีไ้ปแชร์ต่อไม่มคีวามสนใจทีจ่ะตามแก้ให้ แม้ว่าจะขอร้อง

แล้วก็ตาม นอกจากนี้มีผู้ให้สัมภาษณ์บางคนยอมรับว่า การลงข่าวหรือข้อมูลที่ผิดพลาดของ

นักข่าวพลเมืองนั้น บางครั้งเจอปัญหาที่ตัวนักข่าวเองไม่ยอมรับว่า ข้อมูลที่ลงไปผิดพลาด แม้

จะมผีูท้กัท้วงแล้วกต็าม แตกต่างจากสือ่ใหญ่ถ้าหากมกีองบรรณาธกิารช่วยหรอืทกัท้วงจะต้อง

รับฟังและแก้ไข แม้ว่าตัวนักข่าวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

คำ�ถ�มข้อ 5 

 ก�รเสนอข่�วหรือภ�พใดๆ ต้องคำ�นึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ของ 

บุคคลที่ตกเป็นข่�วโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ต้องให้คว�มคุ้มครองอย่�งเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชน

ของเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอก�ส

  “ต้องไม่เป็นก�รซำ้�เติมคว�มทุกข์หรือโศกน�ฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรีและผู้ด้อย

โอก�สนั้นไม่ว่�ท�งใดท�งหนึ่ง”

  สำาหรับคำาถามเรื่องการลงข่าวที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์นั้น ผู้ให้สัมภาษณ์มีคำาตอบค่อนข้างแตกต่างกันไป เช่นกรณีของนักข่าวพลเมือง

รายหนึ่งให้คำาตอบถึงการลงข่าวไม่ซำ้าเติมความทุกข์ว่า

 “เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะผมคิดว่าเน้ือหาเช่นน้ี ผู้สื่อข่าวนำาเสนอแค่ข่าวก็

เพียงพอแล้ว กล่าวคือให้ผู้อ่านรับทราบเนื้อหา เหตุการณ์ สาเหตุ และแนวทางป้องกัน ไม่

จำาเป็นต้องลงภาพของผู้เสียหายให้เห็นหน้าค่าตาชัดเจน เพราะบางเหตุการณ์อาจจะทำาให้

ผู้คนที่รู ้จักผู้เสียหายสะเทือนใจ และเป็นภาพตอกยำ้าไปอีกนาน อย่างไรก็ตาม หากเด็ก  

สตร ีเป็นผู้กระทำาความผิด ผมเหน็ว่าไม่จำาเป็นต้องปิดบงัหน้าตากไ็ด้ เพราะนอกจากกฎหมาย

แล้ว “วิถีประชา” ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงโทษผู้กระทำาผิด หากเขาได้รับความอับอาย

ก็จะไม่กล้าทำาผดิอีก รวมไปถงึคนทีเ่หน็ข่าวนี ้เมือ่รูว่้าตนเองจะต้องโดนประจาน กจ็ะไม่อยาก

ทำาผิด”

 ผู้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า ทุกวันนี้ยังเห็นการลงภาพเหยื่อหรือผู้เสียหายอย่างชัดเจน
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ในสื่อต่างๆ ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์ เนื่องจากมีความคิดว่าข่าวหรือภาพข่าวเหล่านี้ทำาให้

คนสนใจ ตื่นเต้น สามารถขายได้ โดยไม่สนใจเรื่องสิทธิส่วนบุคคล 

 ส่วนวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้นั้น ส่วนใหญ่คิดว่าถ้าเป็นนักข่าวที่รู้จักกันอาจช่วยตักเตือน

หรือแนะนำาบางประการ แต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักก็ยากท่ีจะแก้ปัญหาอะไรได้ โดยเฉพาะกับนัก

ข่าวพลเมืองที่ยังไม่รู้ตัวว่า การลงข่าวหรือภาพเหล่าน้ีคือการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีหลาย

คนที่เห็นเป็นเรื่องธรรมดา สามารถทำาได้ไม่ผิดอะไร เช่นกรณีภาพดาราเด็กช่ือดังท่ีเผยแพร่

ตามเฟซบุ๊คจำานวนมาก เด็กคนนี้เป็นดารานำาในภาพยนต์เรื่อง “ฮอร์โมน” แล้วมีภาพกำาลัง

เสพยาเสพติด ซึ่งเป็นการทำาผิดกฎหมายอย่างรุนแรง แต่ผู้นำาภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ ก็ไม่

ตระหนักหรือไม่ทราบว่าตัวเองกำาลังละเมิดสิทธิเด็ก 

 ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แนะนำาการให้ความรู้ หรือรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของนักข่าวพลเมือง ผ่านทางเวบบล็อกชื่อดัง หรือทวิตเตอร์ หรือช่องทางต่างๆ 

 เพื่อให้นักข่าวพลเมืองทั่วไปได้เรียนรู้ร่วมกัน

คำ�ถ�มข้อ 6 

 ไม่เสนอภ�พข่�วทีอ่จุ�ด ล�มกอน�จ�ร หรอืน่�หว�ดเสยีวโดยไม่คำ�นงึถงึคว�มรู ้สกึ

ของส�ธ�รณชนอย่�งถี่ถ้วน

 ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า สามารถนำาเสนอเรื่องราวได้ เพื่อทำาให้

เนือ้หาน่าสนใจมากขึน้ แต่บางภาพไม่ควรนำาเช่นใบหน้าหรอืร่างกายของเหยือ่ หรอืภาพลามก 

นักข่าวบางคนหรอืสือ่หลกักเ็ป็นตวัอย่างทีไ่ม่ดใีนการนำาเสนอ ภาพภาพเหล่าน้ี โดยเฉพาะภาพ

หวาดเสียวต่างๆ ที่นำามาประกอบข่าว เช่น ภาพอุบัติเหตุ ฆาตกรรม คดีอาชญากรรม ฯลฯ 

  สำาหรับวิธีแก้ปัญหานั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าแก้ยาก เพราะแม้แต่หนังสือพิมพ์

หรือสื่อหลักก็ยังมีการนำาเสนอภาพเหล่านี้อยู่ทุกวัน บางคนแนะนำาว่าต้องพยายามช่วยให้นัก

ข่าวพลเมืองใช้วิจารณาณในการเสนอข่าวลักษณะนี้ให้มากขึ้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำ�ถ�มข้อ 7 

 ข้อคว�มที่เป็นประก�ศโฆษณ� ที่ปร�กฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ ต้องแสดงให้เห็นชัดว่�

เป็นประก�ศ โฆษณ� จะแอบแฝงเป็นก�รเสนอข่�วหรือคว�มคิดเห็นมิได้

 สำาหรับคำาถามเกี่ยวกับการแยกข้อความโฆษณากับข่าวให้ชัดเจนนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์
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ทุกคนแสดงความเห็นตรงกันว่า “เห็นด้วย” หรือ “เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง” โดยมีบางคนให้คำา

ตอบที่น่าสนใจว่า 

 “เหน็ด้วยอย่�งยิง่ เพร�ะห�กเนือ้ข่�วพย�ย�มแทรกโฆษณ�สนิค้�หรอืบรกิ�รต่�ง ๆ  

นั่นแสดงว่�เนื้อห�ของข่�วอ�จจะไม่ถูกต้อง 100% เพร�ะย่อมมีเนื้อห�เชิงบวกต่อสินค้�หรือ

บริก�รที่เป็นผู้สนับสนุนข่�วนั้นๆ กล่�วคือมีผลต่อคว�มน่�เชื่อถือของข่�วนั้น”

 โดยปัญหาที่พบเห็นบ่อยครั้ง คือ ข่าวหรือบทความของนักข่าวพลเมืองมีลักษณะให้

ความรู้ แต่มีเนื้อหาบางส่วนเป็นโฆษณาแฝง วิธีแก้ปัญหานั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ยอมรับเป็นเรื่อง

ยากที่จะตั้งกฎหรือกติกาหรือจริยธรรมบังคับในเรื่องนี้ เพราะนักข่าวพลเมืองบางกลุ่มไม่รู้สึก

หรือไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรง 

 ดงันัน้สิง่ทีท่ำาได้คอืการเผยแพร่ให้ประชาชนหรอืผูอ่้าน “รูเ้ท่าทันสือ่” มีวิจารณญาณ

ในการเสพข้อมลูผ่านเวบไซต์ข่าวออนไลน์ต่าง ๆ  มเิช่นนัน้จะไม่รูเ้ลยว่าข้อความในบทความนัน้

เขียนขึ้นมาเพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการบางอย่าง 

 นอกจากนีย้งัมผีูใ้ห้สมัภาษณ์บางคนยอมรบัว่า เคยเจอปัญหาด้วยตนเอง และพบเหน็

จากผูอ้ืน่ ในกรณคีล้ายคลงึกนั โดยเจ้าของสนิค้าหรอืเอเจนซีโ่ฆษณามีความเช่ือว่า การโฆษณา

แฝงในรูปแบบที่แทรกเข้าไปกับเนื้อข่าว จะได้ผลตอบแทนทางการตลาดดีกว่าแยกออกไป

เป็นโฆษณาอย่างชัดเจน ดังนั้นเวบไซต์หรือเวบบอร์ดของนักข่าวพลเมืองบางคน จำาเป็นต้อง

ตั้งเงื่อนไขที่จะไม่รับงานโฆษณาแบบน้ี นอกจากลูกค้าจะยอมให้ระบุว่าชัดเจนว่าน่ีคือพื้นท่ี

โฆษณา แยกออกจากเนื้อข่าว 

ค�าถามพิเศษเพิ่มเติม

1.ประเทศไทยควรม ีกรอบมาตรฐานส�าหรบั “จรยิธรรมเแห่งนกัข่าวพลเมอืง” ในลกัษณะ

ใด  

 สำาหรบัคำาถามข้างต้น สามารถแบ่งความคดิเหน็ของนกัข่าวพลเมอืงผูใ้ห้สมัภาษณ์ได้

เป็น 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ กลุ่มที่ 1 เห็นว่า ควรมีกรอบจริยธรรมสำาหรับนักข่าวพลเมือง ดัง

เช่นทีส่ือ่กระแสหลกัมกีรอบจรยิธรรมของนกัหนงัสอืพมิพ์ หรอื ของนกัข่าววทิยโุทรทศัน์ โดย

ระบุเนื้อหาในกรอบจริยธรรมอย่างชัดเจนเลยว่าข่าวประเภทใด ควรนำาเสนอในลักษณะแบบ

ใด มีกฎเกณฑ์ใดเป็นข้อห้ามไม่ให้กระทำาบ้าง แบ่งเป็นข้อๆ เช่น ข่าวประเภทนี้ เนื้อหา หรือ 

รูปภาพใดแบบไหนห้ามนำาเสนอ 

 ส่วนกลุ่มที่ 2 แสดงความเห็นว่า กรอบจริยธรรมของนักข่าวพลเมืองควรเป็นในรูป
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แบบหลวมๆ แสดงตัวอย่างให้เห็นว่า ข่าวแบบไหน หรือภาพแบบไหน ข้อมูลแบบใดควรนำา

เสนอหรอืไม่ควรนำาเสนอ เนือ่งจากผูใ้ห้สมัภาษณ์กลุม่นีเ้ชือ่ว่า ในปัจจบุนั หากนกัข่าวพลเมอืง

คนใด รายงานข่าวหรอืข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง กจ็ะถกูสงัคมออนไลน์รมุต่อต้าน หรอืประนามในรปู

แบบต่างๆ อยู่แล้ว 

 นอกจากนี้ยังมีบางคนให้สัมภาษณ์ว่า วงการสื่อสารมวลชนควรมีกรอบจริยธรรม

สำาหรบันกัข่าวพลเมอืง แต่อย่าคาดหวงัมากนกัว่า จะมผีูเ้อากรอบนีไ้ปเป็นแนวปฏบิตั ิเนือ่งจาก

นิสยัของคนไทยไม่ชอบอยูใ่นกรอบ และเป็นเรือ่งยากทีจ่ะหาวธิคีวบคมุนกัข่าวพลเมอืงทีม่อียู่

จำานวนไม่น้อยตามสื่อออนไลน์ต่างๆ และกำาลังเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2.ควรท�าอย่างไรเพื่อให้นักข่าวพลเมืองยึดกรอบจริยธรรมดังกล่าวในการรายงานข่าว 

 - ควรจดัโครงการอบรมความรูค้วามเข้าใจและเน้ือหาในกรอบจรยิธรรมให้ประชาชน

ทั่วไปที่สนใจจะเป็นนักข่าวพลเมือง เน้นการสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ซึ่งนักข่าว

พลเมืองพึงกระทำา เมื่อจบโครงการอบรมก็ควรมีการมอบเกียรติบัตรให้ โดยเกียรติบัตรน้ัน

เป็นหลักฐานยืนยันว่า นักข่าวพลเมืองผู้นั้นได้ผ่านการอบรมจริยธรรมแล้ว 

 - ให้โปรโมทหรือส่งเสริม ผู้ผ่านโครงการอบรมจริยธรรมนักข่าวพลเมืองให้สังคม

ทั่วไปรับรู้ว่า เป็นนักข่าวที่เชื่อถือได้ จะทำาให้ผู้ติดตามข่าวของคนนั้น เชื่อมั่นหรือมั่นใจได้ใน

ระดับหนึ่งว่า เป็นนักข่าวคุณภาพ หากมีการโปรโมทอย่างต่อเนื่อง จะช่วยกระตุ้นให้นักข่าว

พลเมืองคนอื่นๆ สนใจอยากเข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้ใบรับรองจริยธรรม

 - หากพบว่านกัข่าวพลเมอืงรายใด อยูใ่นกรอบจรยิธรรม กค็วรส่งเสรมินกัข่าวพลเมือง

ผูน้ัน้ ให้เป็นทีรู่จั้กและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสือ่หลกัด้วย เพือ่เป็นตวัอย่างอนัดแีละกำาลงัใจใน

การที่นักข่าวพลเมืองอื่นๆ จะถือเป็นแบบอย่าง

 - ช่วยกันสร้างจิตสำานึกต่อคนในสังคมไทย หากนักข่าวพลเมืองลงข่าวหรือข้อมูลที่

ผิดกรอบจริยธรรมที่ตั้งไว้ ขอให้สังคมช่วยกันกดดันนักข่าวพลเมืองที่ขาดจริยธรรมทันที 

สรุปบทสัมภาษณ์ความคิดเห็นในส่วน “นักวิชาการ”

การหมิ่นประมาท/ อคติ

 นักวิชาการแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า ความถูกต้องแม่นยำาในการเสนอข่าวหรือ

ข้อมลูควรมกีำาหนดไว้ในกรอบจรยิธรรมของสือ่ทกุประเภท ส่วนเรือ่งการเปิดเผยแหล่งข่าวนัน้ 
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ต้องพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในการเปิดเผยตัวตนแหล่งข้อมูล เพราะบางครั้งสื่อพลเมือง

ทำางานใกล้ชิดกับบางกลุ่ม อาจทำาให้เกิดอันตรายได้ถ้าระบุช่ือแหล่งข่าวออกมา โดยเฉพาะ

ในพื้นที่เสี่ยง แต่ถ้ากรณีที่หากเปิดชื่อหรือที่มาของแหล่งข่าวแล้ว ทำาให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ ก็

ควรเปิดเผยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การรายงานข่าวงานวิจัยหรือข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญในเรื่อง

นั้นๆ ถือว่ามีความจำาเป็นต้องบอกที่มาของข้อมูล 

 “ควรมีการสร้างวัฒนธรรมการรายงานข่าว โดยการเปิดเผยที่มาของแหล่งข่าว

ทุกครั้ง เพื่อสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ ความจริง ความถูกต้องของข้อมูล โดยแหล่งข่าว

ไม่จ�าเป็นต้องเน้นเฉพาะผู้มีต�าแหน่งใหญ่โตเท่านั้น” 

การสอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว หรือพาดพิงบุคคลที่ 3 ได้หรือไม่ อย่างไร

 การใส่ความคิดเห็นควรแยกออกจากเนื้อข่าว หรือรายงานข่าวอย่างชัดเจน หากจะ

มีการเสนอความคิดเห็นบ้างก็ทำาได้ แต่ต้องบอกให้รู้ว่าข้อความน้ันๆ เป็นความเห็นส่วนตัว

ของนักข่าวพลเมือง แยกออกจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามนักวิชาการเสนอว่า การ

รายงานข่าวแบบนักข่าวพลเมืองนั้น สามารถสอดแทรกความคิดเห็นได้ แม้แต่สื่อหลักยังมี

การสอดแทรกความคิดเห็นลงไป เพียงแต่วิธีการอาจแตกต่างกัน แต่ต้องปราศจากอคติส่วน

ตัว เป็นการแสดงความเห็นเพื่อจุดประกายให้เกิดความคิด หรือการปะทะสังสรรค์ทางความ

คิด ไม่ได้ทำาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือทำาให้เกิดผลด้านลบกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

การละเมิดลิขสิทธิ์

 จำาเป็นอย่างยิ่งที่นักข่าวพลเมืองจะต้องบอกที่มาของข้อมูล หรือแหล่งอ้างอิง หาก

ไม่ทราบก็ต้องระบุไปให้ชัดเจนว่าแหล่งสุดท้ายที่อ้างอิงมาอยู่ที่ใด เช่น จากเวบไซต์ไหน หรือ 

บทความอะไร ใครเป็นผู้ส่งต่อมา เพราะแสดงให้เห็นถึงการเคารพเจ้าของผลผลิต เมื่อนำามา

ผลติซำา้กต้็องมจีรยิธรรมในเรือ่งนี ้ยิง่ไปกว่านัน้การบอกแหล่งทีม่า จะทำาให้ผูอ่้านมคีวามเข้าใจ

ที่ถูกต้อง ด้วย เช่น ภาพหรือข้อมูลภัยพิบัติธรรมชาติหากเกิดขึ้นเมื่อ 4 –5 ปี แล้วนำามาแชร์

ใหม่หรอืเผยแพร่อีกครัง้โดยไม่บอกทีม่าและวนัเวลาทีเ่กดิเหต ุอาจทำาให้ผูอ่้านเข้าใจผดิ สงัคม

เกิดความตื่นตระหนกได้ 

กรณีเสนอข่าวผิดพลาด 

 นักข่าวพลเมืองหากทำาเสนอข้อมูลท่ีผิดพลาดต้องรีบแก้ไข และขอโทษ แม้ว่าจะมี
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การส่งต่อข้อมูลออกไปยังสื่ออื่น ๆ แล้วก็ตาม เช่น ทวิตข้อความผิดไป ต้องทวิตข้อความใหม่

พร้อมระบใุห้ชดัเจนว่า ข้อความเก่าผดิพลาดตรงไหนบ้าง แม้ว่านกัข่าวพลเมอืงบางคนจะอ้าง

ว่าข้อมลูถกูแชร์ไปมากแล้ว การแก้ไขหรอืขอโทษไม่ทำาให้เกดิประโยชน์อะไรมากนกั เนือ่งจาก

การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง คือการแสดงเจตนาว่านักข่าวผู้นั้นมีความรับผิดชอบ

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

 เหน็ด้วยทีต้่องให้นกัข่าวพลเมอืงทกุคนตระหนกัถงึเรือ่งนี ้ว่าเป็นเรือ่งสำาคญั ผูท้ำางาน

ในฐานะสื่อทุกคนต้องมีจริยธรรมในเรื่องนี้ การรายงานข่าวโดยคำานึงถึงความรู้สึกของ “กลุ่ม

ที่อ่อนไหว” และ “กลุ่มที่อ่อนแอ” ปัจจุบันสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น การรายงานข่าวของ

กลุ่มคนเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้ว่าเรื่องใดควรรายงานอย่างไร 

และต้องค่อยๆ เรียนรู้ว่าการกระทำาแบบใดถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียว 

 นักข่าวพลเมืองไม่ควรเสนอเรื่องราวแบบน้ี แต่ก็ยากท่ีจะหาอะไรมาเป็นมาตรฐาน

ว่าเรือ่งใดหวาดเสยีว หรอืเป็นเรือ่งอนาจาร เพราะแม้แต่ในสือ่หลกักม็ปัีญหาเรือ่งนีเ้หมอืนกนั 

ต้องพจิารณาจากข้อเทจ็จรงิเป็นกรณไีป แต่การออกมาตรการควบคมุการรายงานข่าวแบบนี้

เป็นเรือ่งยาก อาจต้องใช้วิธีการปรบัจิตสำานกึแทน ทำาให้รูว่้าชิน้งานแต่ละชิน้ทีน่กัข่าวพลเมอืง

เผยแพร่อออกไปในสื่อต่าง ๆ  นั้น คือประวัติการทำางานของตัวเองในอนาคต เป็นการสะท้อน

ความคิดความเป็นตัวเองออกมา อยากให้คนจดจำาถึงตัวเราแบบใด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน

 ควรแยกให้ชดัเจนว่า ส่วนไหนเป็นข่าว ส่วนไหนเป็นโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิง่ บาง

ครัง้นกัข่าวพลเมอืงได้รบัการสนบัสนนุจากกลุม่ธรุกจิหรอืกลุม่อืน่ใดให้ลงไปทำาข่าว ภายในเน้ือ

ข่าวควรจะระบุให้ชัดเจนว่าได้รับการสนับสนุนหรือรับเชิญไปทำาข่าวจากใครหรือกลุ่มใด การ

ระบชุดัเจนถงึแหล่งทีม่าของผู้เชญิไปทำาข่าว จะทำาให้ผูอ่้านสามารถใช้วจิารณญาณได้อย่างถกู

ต้อง จะพิจารณาเอง การแยกโฆษณา อาจทำาเป็นล้อมกรอบหรือไซด์บาร์ ไม่ควรให้ปะปนอยู่

ในเนื้อข่าว หลายครั้งที่นักข่าวแม้แต่ในส่ือหลักเอง ที่เขียนหรือรายงานถึงตัวแหล่งข่าวแบบ

โฆษณาสรรพคุณ ดังนั้นควรมีการให้ความรู้และความเข้าใจนักข่าวในเรื่องนี้
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ประเทศไทยควรม ีกรอบมาตรฐานส�าหรบั “จรยิธรรมเแห่งนกัข่าวพลเมอืง” ในลักษณะใด

 นกัวชิาการได้เสนอให้เริม่ต้นจากสมาคมนกัข่าวฯ เป็นเจ้าภาพในการระดมความคดิ

เห็นของทุกภาคส่วน ควรมีการร่วมแสดงความเห็นและช่วยกันวางกติกาว่ากรอบมาตรฐาน

จริยธรรมควรมีเนื้อหาอะไรบ้าง พร้อมเสนอให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคม

นักข่าวฯ ด้วย 

 “ส�าหรับนักข่าวพลเมืองนั้น จะมารวมตัวกันเป็นสมาคม หรือไม่เป็นสมาคมก็ได้ 

แต่ส่วนใหญ่นักข่าวพลเมืองจะมีความเป็นอิสระเสรีสูง กรอบจริยธรรมต้องค�านึงถึงสิทธิ

ในการแสดงความเห็นของพวกเขาด้วย” 

 เพยีงแต่รปูแบบทีน่ำาเสนออาจไม่ใช่เป็นกฎหรอืกตกิาอย่างของสมาคมนกัข่าวฯ ควร

จะมีการคิดประดิษฐ์คำาใหม่หรือสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมา ทำาให้รู้สึกดีและเห็นคุณค่าที่จะนำา

มาปฏิบัติตาม ไม่ควรทำาแบบเป็นแบบระบบ “บนสู่ล่าง” (Top-down approach) แต่ควร

เกิดจากกระบวนการที่ให้ตัวแทนนักข่าวพลเมืองช่วยกันคิดขึ้นมา 

ควรท�าอย่างไรเพื่อให้นักข่าวพลเมืองยึดกรอบจริยธรรมดังกล่าวในการรายงานข่าว 

  เมื่อมีกรอบมาตรฐานจริยธรรมของนักข่าวพลเมืองแล้ว ควรเผยแพร่โดยการจัด 

Workshop ตามพืน้ทีต่่าง ๆ  เพือ่ให้ทกุคนรบัรูแ้ละเข้าใจ ส่วนวธิกีารทีจ่ะให้ทกุคนยอมรบัและ

เห็นด้วยในการนำาไปใช้ทำางานนั้น ควรใช้แรงจูงใจด้านบวกเป็นสำาคัญ เช่น อาจให้มีตราหรือ

สัญลักษณ์บางอย่าง เมื่อนักข่าวพลเมืองคนใดผ่านการอบรมเรื่องจริยธรรม และผู้ที่ผ่านการ

อบรมแล้วสามารถพัฒนาการรายงานข่าวให้มีคุณภาพมากข้ึนภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีเรียน

รู้มา ก็ควรได้รับการชื่นชมและสามารถติดสัญลักษณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างความเช่ือถือมากขึ้น

ในระดับหนึ่ง 
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ผลสรุปการสัมภาษณ์

นักข่าวพลเมือง นักวิชาการ

เปิดเผยแหล่งข่าว สำาคัญ

- ได้รับอนุญาตจากแหล่งข่าว 

- ไม่เปิดเผยถ้าอันตราย

สำาคัญ

- พิจารณาข้อดีข้อเสีย

- คำานึงถึงประโยชน์ของผู้อ่าน

- สร้างวัฒนธรรมการเปิดเผยแหล่งข่าว

สอดแทรกความเห็น ไม่สำาคัญ

- ใส่ความเห็นได้

- เป็นการสื่อสารสองทาง 

- ไม่ใส่อคติในความเห็น

สำาคัญ

- ไม่ควรใส่ ต้องแยกชัดเจน

- ใส่ความเห็นได้ แต่ไม่อคติ ทำาให้เกิดการสังสรรค์ทางความคิด

การละเมิดลิขสิทธิ์

บอกแหล่งที่มาของข้อมูล

สำาคัญ

บางครั้งไม่รู้หรือหาไม่เจอ

ใช้ Link หรือ URL

ส่วนใหญไม่รู้ว่าละเมิดหรือไม่

สำาคัญ

จำาเป็นต้องชัดเจน

การผลิตซำ้าทำาให้สับสนเรื่องเวลา

ป้องกันการเข้าใจผิด

แก้ไขข้อผิดพลาด ไม่สำาคัญ

ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าผิดพลาด

สำาคัญ

ผิดพลาดต้องรีบแก้ไข

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สำาคัญ

แต่ไม่รู้ว่าแบบไหนเรียกว่าละเมิด

สิทธิ

สำาคัญมาก

คำานึงถึงกลุ่มอ่อนไหว และกลุ่มอ่อนแอในสังคม

ข้อมูลอนาจาร

อุจาด-หวาดเสียว

ไม่สำาคัญ

เพราะบางครั้งทำาให้ข่าวน่าสนใจ

เพิ่มขึ้น

สื่อใหญ่ทำาจนเป็นเรื่องปกติ

สำาคัญ

ต้องสร้างจิตสำานึก 

เพราะยากที่จะกำาหนดมาตรฐาน

โฆษณาแฝง สำาคัญ

ควรแยกชัดเจน

แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องนี้

สำาคัญ

ต้องแยกชัดเจน

ต้องระบุผู้สนับสนุนการไปทำาข่าว
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ผลสรุปการสัมภาษณ์

นักข่าวพลเมือง นักวิชาการ

เปิดเผยแหล่งข่าว สำาคัญ

- ได้รับอนุญาตจากแหล่งข่าว 

- ไม่เปิดเผยถ้าอันตราย

สำาคัญ

- พิจารณาข้อดีข้อเสีย

- คำานึงถึงประโยชน์ของผู้อ่าน

- สร้างวัฒนธรรมการเปิดเผยแหล่งข่าว

สอดแทรกความเห็น ไม่สำาคัญ

- ใส่ความเห็นได้

- เป็นการสื่อสารสองทาง 

- ไม่ใส่อคติในความเห็น

สำาคัญ

- ไม่ควรใส่ ต้องแยกชัดเจน

- ใส่ความเห็นได้ แต่ไม่อคติ ทำาให้เกิดการสังสรรค์ทางความคิด

การละเมิดลิขสิทธิ์

บอกแหล่งที่มาของข้อมูล

สำาคัญ

บางครั้งไม่รู้หรือหาไม่เจอ

ใช้ Link หรือ URL

ส่วนใหญไม่รู้ว่าละเมิดหรือไม่

สำาคัญ

จำาเป็นต้องชัดเจน

การผลิตซำ้าทำาให้สับสนเรื่องเวลา

ป้องกันการเข้าใจผิด

แก้ไขข้อผิดพลาด ไม่สำาคัญ

ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าผิดพลาด

สำาคัญ

ผิดพลาดต้องรีบแก้ไข

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สำาคัญ

แต่ไม่รู้ว่าแบบไหนเรียกว่าละเมิด

สิทธิ

สำาคัญมาก

คำานึงถึงกลุ่มอ่อนไหว และกลุ่มอ่อนแอในสังคม

ข้อมูลอนาจาร

อุจาด-หวาดเสียว

ไม่สำาคัญ

เพราะบางครั้งทำาให้ข่าวน่าสนใจ

เพิ่มขึ้น

สื่อใหญ่ทำาจนเป็นเรื่องปกติ

สำาคัญ

ต้องสร้างจิตสำานึก 

เพราะยากที่จะกำาหนดมาตรฐาน

โฆษณาแฝง สำาคัญ

ควรแยกชัดเจน

แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องนี้

สำาคัญ

ต้องแยกชัดเจน

ต้องระบุผู้สนับสนุนการไปทำาข่าว

การจัดทำากรอบมาตรฐาน “จริยธรรมนักข่าวพลเมือง”

นักข่าวพลเมือง นักวิชาการ

ประเทศไทยควรมี กรอบมาตรฐาน 

“จริยธรรมเแห่งนักข่าวพลเมือง” 

ในลักษณะใด 

เห็นด้วยว่าควรมี

- ให้ชัดเจนเหมือนสื่อกระแส

หลัก

-  ควรมีแบบหลวมๆ เพราะ

สังคมออนไลน์ตรวจสอบ

กันเองอยู่แล้ว

เห็นด้วยว่าควรมี

- ประดิษฐ์คำาใหม่ ไม่ใช้คำา

ว่า“กรอบ” หรือ “กติกา”

- สมาคมนักข่าวฯ สถาบันวิชาการ

เป็นแกนนำาช่วยระดมความคิดเห็น

จากตัวแทนนักข่าวพลเมือง

ควรทำาอย่างไรให้นักข่าวพลเมือง 

ยึดกรอบจริยธรรมในการรายงานข่าว 

-  จัดโครงการอบรมทั่วประเทศ

ให้เกียรติบัตร ส่งเสริมนักข่าว

ที่มีจริยธรรมให้รู้จัก 

กว้างขวาง

-  สร้างจิตสำานึก

-  สนับสนุนสังคมช่วยกันตรวจ

สอบ

-  จัด Workshopทั่วประเทศให้

เกียรติบัตร ส่งเสริมนักข่าวที่มี

จริยธรรมให้รู้จักกว้างขวาง

-  สร้าง “ตรา” หรือ 

“สัญลักษณ์”ให้สังคมออนไลน์

รู้จักและยอมรับ

-  เสริมแรงจูงใจทางบวก

 ทั้งนี้ สรุปได้ว่าส่วนใหญ่ “เห็นด้วย” กับแนวทางปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่สำาคัญ  

ซึ่งสื่อมวลชนพึงมีอย่างน้อย 4 หลักด้วยกัน คือ

   - การละเว้นเนื้อหาหมิ่นประมาท/อคติ

   - การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

   - การไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

   - การละเว้นผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 มเีนือ้หาเพยีงบางส่วนเท่านัน้ ทีน่กัข่าวพลเมอืงกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่ายงัไม่ใช่เรือ่งสำาคญัในการ

ที่จะใส่เข้าไปในกรอบจริยธรรมของนักข่าวพลเมือง นั่นคือ 

 - การไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว

 - เมื่อเสนอข่าวผิดพลาด ต้องลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาด 

 - ไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียว

 โดยให้เหตผุลคล้ายคลึงกันว่า การลงข่าวของนกัข่าวพลเมอืงค่อนข้างจะเป็นรปูแบบ

ที่ต้องการสื่อสารกับผู้อ่านทำาให้การแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องธรรมดา เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้

อา่นสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม สว่นเรื่องการผดิพลาดนั้น เมื่อแก้ไขแล้วส่วนใหญ่

จะไม่ค่อยมีผลเท่าไรกับผู้อ่านที่จะนำาไปเผยแพร่ต่อ สำาหรับเรื่องการเสนอภาพข่าวหรือเรื่อง

ราวหวาดเสียว ลามก อุจาด นั้น นักข่าวพลเรือนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพื่อเรียก

ร้องความสนใจจากผูอ่้าน เพยีงแต่ต้องไม่ทำาถงึขัน้ละเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่ พร้อมอ้างถงึสือ่มวลชน

ส่วนใหญ่หรือสื่อกระแสหลักก็ทำาอยู่ทุกวันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว 

 ส่วนนักวิชาการนั้น คิดว่า 3 ข้อข้างต้นเป็นเรื่องสำาคัญที่ควรระบุในจริยธรรมของนัก

ข่าวพลเมืองด้วย เพียงแต่ในเรื่องการสอดแทรกความคิดเห็นนั้น ดร.วิลาสินีมองว่า ทำาได้แต่

ต้องไม่เกิดจากอคติส่วนตัว และเพื่อจุดประกายให้เกิดความคิด หรือการปะทะสังสรรค์ทาง

ความคิด แต่ต้องไม่ทำาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือทำาให้เกิดผลด้านลบกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

 ทัง้นีจ้ากการประมวลผลปัญหาทีเ่กดิขึน้และข้อเสนอทางออก ในการพฒันาจรยิธรรม

การทำาข่าวของนักข่าวพลเมืองนั้น พบข้อจำากัดคือส่วนใหญ่ไม่ได้มีระบบการตรวจสอบจาก

กองบรรณาธิการ ทำาให้ไม่ค่อยรู้ว่าการเสนอข่าวแบบใดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ2 

การใช้แหล่งข้อมูลผสมกันจากหลายแห่ง หรือคัดลอกกันมา ทำาให้ไม่สามารถระบุต้นตอได้ 

 นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างทัง้นกัข่าวพลเมืองและนกัวชิาการ ต่างเหน็ด้วยกบัการมีกรอบ

จริยธรรมสำาหรับนักข่าวพลเรือนโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีข้อความเห็นคล้ายกันว่า ต้องเป็นรูป

แบบหลวม ๆ  ไม่บงัคบัมากจนเกนิไป เพราะนักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่มีรปูแบบลลีาการรายงาน

ข่าวของตัวเอง ไม่ตกอยู่ในข้อจำากัดที่เข้มงวดจนขาดอิสระและเสรีภาพในการแสดงออก

 จากผลการสำารวจเกี่ยวกับขั้นตอนเริ่มต้นของ “กระบวนการการจัดทำากรอบ

มาตรฐานนักข่าวพลเมือง” นั้น ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีการจัดประชุมหรือ

สัมมนาระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้มาช่วยกันคิด โดยสมาคมนักข่าวฯ เป็นหลัก

ในช่วงแรก พร้อมด้วยความร่วมมือของสถาบันการศึกษา โดยเน้นมีตัวแทนกลุ่มของนักข่าว

พลเมืองต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มาช่วยกันกำาหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น เมื่อได้
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แล้วก็ควรจะเผยแพร่ออกไปเพื่อระดมความเห็นในวงกว้าง จากน้ันควรจัด Workshop ใน

กลุ่มนักข่ายพลเรือนและคนทั่วไปได้เข้าร่วม 

 พร้อมกันนัน้ ควรใช้แรงจงูใจทางบวก เพือ่ให้กลุม่ต่างๆ เข้ามาร่วมกนัทำางานภาย

ใต้กรอบจริยธรรมสื่อ เช่น ให้เกียรติบัตร มีการส่งเสริมให้สังคมวงกว้างได้รับรู้ หรือจัดทำา

สัญลัษณ์บางอย่างเพื่อรับรองคุณภาพของนักข่าวผู้ทำางานภายใต้กรอบจริยธรรม ทำาให้สังคม

รบัรูด้้วยเพือ่ช่วยกนัสนบัสนนุให้นกัข่าวพลเรอืนทีพ่ฒันาการทำาข่าวให้มคีณุภาพมากกว่าเดมิ 

นอกจากนีก้รอบจรยิธรรมยงัเป็นเหมอืนมาตรฐานให้กบัคนทัว่ไปได้รบัทราบ เป็นการส่งเสรมิ

วัฒนธรรมการเสพสื่ออย่างรู้เท่าทันด้วย

ข้อเสนอแนะ

 บทบาทของนักข่าวพลเมืองในสังคมปัจจุบัน มีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่านักข่าว

จากองค์กรสื่อหลักทั่วไป แต่ที่ผ่านมายังไม่มีเครือข่ายหรือองค์กรใดทำากรอบหรือข้อกำาหนด

มาตรฐานสำาหรับนักข่าวพลเมืองในประเทศไทย ดังน้ัน ถึงเวลาแล้วท่ีทุกฝ่ายจะช่วยกันคิด

หรือกำาหนดจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบการรายงานข่าวของนักข่าวพลเมือง เพื่อ

เป็นการรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของนักข่าวกลุ่มนี้ให้มีมากขึ้นในสังคมไทย โดยผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 1.เพือ่ให้การจัดทำากรอบมาตรฐานจรยิธรรมเป็นทีย่อมรบัในกลุม่นักข่าวพลเมือง ควร

ทำาการศึกษาวิจัยเชิงลึกสอบถามความคิดเห็นของนักข่าวพลเมืองทั่วประเทศไทยในหัวข้อดัง

กล่าว พร้อมทัง้ระดมความคิดเหน็จากกลุม่นกัข่าววชิาชพี และ นกัวชิาการด้านสือ่สารมวลชน 

เพือ่นำามาประมวลความคิดและเนือ้หาสำาคญัในการจดักรอบจรยิธรรมสำาหรบันกัข่าวพลเมอืง 

 2.โดยปกตแิล้ว จรยิธรรมจากผูป้ระกอบวชิาชีพ จะกำาหนดข้ึนจากองค์กรหรอืสมาคม

วิชาชีพนั้นๆ เนื่องจากนักข่าวพลเมืองในประเทศไทยยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรหรือเครือข่าย

สมาชิกอย่างเป็นรปูธรรมดงันัน้จึงควรมีการรเิริม่จดัตัง้เครอืข่ายเพือ่ได้รบัการยอมรบัจากสงัคม 

โดยเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นนั้น จะเป็นตัวหลักสำาคัญในการขับเคลื่อนและจัดทำากรอบจริยธรรม 

รวมถึงช่วยแนะนำาสอดส่องดูแลสมาชิกนักข่าวพลเมืองทั่วประเทศ 

 3.ที่ผ่านมาจุดเด่นของนักข่าวพลเมืองคือความเป็นอิสระเสรี โดยเฉพาะเสรีภาพ

ในการเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ดังน้ันกรอบจริยธรรมของนักข่าวพลเมือง 
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ควรเกิดจากตัวแทนของนักข่าวกลุ่มนี้เข้ามาช่วยกัน กำาหนดกฎเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติ เสมือน

เป็นแนวทางการทำางานมากกว่าจะเป็นการบังคับ ควรมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและ

เผยแพร่ให้นักข่าวพลเมืองและสังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วไป

ได้รับทราบด้วย เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของสังคมไทย

 4. การจัดทำากรอบจรยิธรรมสำาหรบันกัข่าวพลเมอืง ควรมกีารศกึษาตวัอย่างจากต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะในภมูภิาคอาเซยีนทีม่บีรบิทคล้ายกบัสงัคมไทย เช่น “ASEAN Journalists 

Code of Ethics” หรือ “จริยธรรมนักข่าวไซเบอร์” “Cyber Media News Coverage 

Guidelines” ของประเทศอินโดนีเซีย เผยแพร่โดยเครือข่ายสมาคมนักข่าวอินโดนีเซีย ซึ่งมี

เนื้อหาเละเอียดและเป็นรูปธรรม 

 เนือ่งจากประเทศไทยยงัไม่เคยมกีรอบจรยิธรรมนกัข่าวพลเมอืง และกรอบจรยิธรรม

ก็ไม่สามารถบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามได้ แต่เมื่อสังคมได้รับรู้หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ ก็จะช่วยกันสอดส่องดูแล หรือตำาหนิติเตียนได้ หากมีนักข่าวผู้ใดละเมิดจริยธรรมดังกล่าว 

สุดท้ายจะนำามาซึ่งการพัฒนาและยกระดับของนักข่าวพลเมืองทั่วไป กลายเป็น “นักข่าว

พลเมืองคุณภาพ” สามารถรายงานข่าวอย่างถูกต้อง รอบด้าน มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการ

ยกย่องไม่น้อยไปกว่านกัข่าวจากองค์กรสือ่กระแสหลกั และยงัทำาให้เกดิคณุปูการสำาคญัอย่าง

น้อย 3 ประการ

 1. เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง

 2. เพื่อให้ผู้ยึดมั่นในกรอบจริยธรรมวิชาชีพ ได้รับการยอมรับและยกย่องจากสังคม

 3. เพื่อผดุงเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน
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*  ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยสื่อส�รองค์ก�ร สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์์ 

เวบไซต์ทางจริยธรรมสื่อมวลชนของต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต*

 ขณะนี้ ประเทศไทยกำาลังอยู่ในยุคของการปฏิรูป และด้านหน่ึงของการปฏิรูปท่ี

ประชาชนกำาลังให้ความเห็นและความสนใจเป็นอย่างมาก น่ันก็คือการปฏิรูปสื่อ ซึ่งสาเหตุ

ของการเรยีกรอ้งใหม้กีารปฏริปูสือ่นัน้ เหตผุลหลกัมาจากการทีส่ือ่ในยคุปจัจบุนัดเูหมอืนวา่มี

การประพฤตไิมเ่หมาะสมทางดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณเปน็จำานวนมาก ทัง้เรือ่งของการ

ละเมิดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะเหยื่อทางอาชญากรรม รวมไปถึงการรายงานข่าวที่

มีลักษณะยุแยง ส่อเสียด ให้เกิดความแตกแยกกันในสังคมด้วยประทุษวาจา (hate speech) 

หรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง) การใช้ภาษาหยาบคาย รวมไปถึงการรายงานข่าวที่

ผิดพลาดเนื่องจากไม่ตรวจสอบแต่แข่งกันนำาเสนอให้เร็วที่สุด การใช้ภาพที่มีลักษณะลามก

อนาจาร ขัดต่อศีลธรรมอันดี ภาพโหดร้าย น่าสยดสยอง ซึ่งท้ังหมดส่งผลเสียต่อสังคมโดย

เฉพาะต่อเยาวชน 

 ดังนั้น ศูนย์ศึกษาจริยธรรมสื่อมวลชน โดยศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมายและ

นโยบายส่ือสถาบันอิศรา มลูนธิิพฒันาสือ่มวลชนแหง่ประเทศไทย ท่ีมีเจตจำานงในการยกระดบั

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ จึงได้มีการศึกษาและสำารวจมาตรฐานของ

จริยธรรมส่ือมวลชนในต่างประเทศ โดยเบื้องต้นเป็นการสำารวจผ่านทางเวบไซต์ ซึ่งเริ่มจาก

เวบไซต์ขององค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ แคนาดา และประเทศในทวีปยุโรปเป็นหลัก  

 ผลการสำารวจพบว่า เวบไซต์ทางจริยธรรมสื่อมวลชนของต่างประเทศ สามารถแบ่ง

เป็น 5 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. หน้าเพจของเวบไซต์ขององค์กรวิชาชีพทางสื่อมวลชน

  1.1 Society of Professional Journalists

  URL: <http://www.spj.org/ethics.asp>

 องค์กร Society of Professional Journalists (SPJ) เป็นองค์กรวิชาชีพข่าวหลัก

ของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1909 และปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 10,000 คน
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 SPJ ไดป้รบัปรงุจรรยาบรรณวชิาชพี (Code of Ethics) ขึน้มาใหมใ่นป ี2014 เพือ่ให้

ทันต่อความเปลีย่นแปลงของภมูทิศันข์องสือ่ ซึง่จรรยาบรรณวชิาชพีนีค้รอบคลมุทัง้สือ่ดัง้เดมิ

และสื่อใหม่ โดยสรุปย่อด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ

 1. ค้นหาความจริงแล้วรายงานความจริงนั้นให้ได้รับทราบ (Seek truth and  

report it)

 2. ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการรายงานความจริงน้ันให้น้อยท่ีสุด (Mini-

mize harm)

 3. ดำาเนินการรายงานความจริงนั้นด้วยความเป็นอิสระ (Act independently)

 4. มีความรับผิดชอบและความโปร่งใสต่อการรายงานความจริงนั้น (Be account-

able and transparent)

 1.2  Association for Education in Journalism and Mass Communication 

(AEJMC) 

 URL: <http://medaej.weebly.com/>

 1.3 Public Relations Society of America

 URL: <http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics/>

 1.4 The Canadian Association of Journalists: 

 URL: <http://www.caj.ca/ethics-guidelines/>

โครงสร้างของเนื้อหา
 • Code of Ethics (หลักการและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ)

 • คณะกรรมการด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ

 •  ข่าวสารของคณะกรรมการ หรอืข่าวขององค์กรวชิาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งจรยิธรรม

สื่อ

 •  ข้อมูลและบทความต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 • ถาม-ตอบ

2. หน้าเพจเกี่ยวกับจริยธรรมขององค์กรสื่อมวลชน

 2.1 National Public Radio (NPR): <http://ethics.npr.org/>

 2.2 BBC: <http://www.bbc.co.uk/ethics/guide/>
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โครงสร้างของเนื้อหา
 • Ethics Guide (แนวทางการดำาเนินงานด้านจริยธรรมในด้านต่างๆ ขององค์กรสื่อ

มวลชนนั้นๆ)

3. ศนูย์ศึกษาจริยธรรมสือ่มวลชนของคณะ หรอืสาขาสือ่สารมวลชน/วารสารศาสตร ์ของ

มหาวิทยาลัย

 3.1 Center for Journalism Ethics, University of Wisconsin at Madison: 

<http://www.journalismethics.info/>, <http://ethics.journalism.

wisc.edu/>

 3.2 Silha Center for the Study of Media Ethics and Law, University of 

Minnesota: <http://www.silha.umn.edu/>

 3.3 Kent State University Media Ethics Workshop: <http://mediaethics.

jmc.kent.edu/>

 3.4 Media Law Center for Ethics & Access, Kent State University: <http://

www.kent.edu/mlc_new>

 3.5 Poynter Institute: <http://ethics.poynter.org/>

โครงสร้างของเนื้อหา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์

 • ข่าวสารและบทความ หรอืหนงัสอืทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะทีเ่ขยีนโดยคณาจารย์ของ

สถาบันนั้น

 • ปฏทินิกจิกรรมของศนูย์ (events) เช่นการบรรยาย (lectures) รวมทัง้การจดัการ

อบรม (workshop) การจัดงานสัมมนา (conference) และการประกวดหรือให้

รางวัลทางจริยธรรมสื่อ (awards)

4. เวบไซต์ขององค์กรที่ก่อตั้งเพื่อจริยธรรมสื่อมวลชนโดยเฉพาะ

 4.1 Center for International Media Ethics: <http://www.cimethics.org/>

 4.2 MediaWise: <http://www.mediawise.org.uk/>

 4.3 EthicNet (code of journalism ethics in Europe): <http://ethicnet.

uta.fi/>
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 4.4 Converged Media Ethics: <http://convergedmediaethics.com/>

 4.5 Center for Media Freedom & Responsibility: <http://www.cmfr-phil.

org/>

 4.6 Eye on Ethics: <http://www.eyeonethics.org/>

 4.7 Ethics Advice Line for Journalists: <http://ethicsadvicelineforjour-

nalists.org/>

 4.8 Fair: <http://fair.org/>

 4.9 The Hoot: <http://www.thehoot.org/web/home/index.php>

 4.10 Ethical Journalism Network: <http://ethicaljournalismnetwork.org/

en/aidans-blog>

 4.11 Media Ethics Magazine: <http://www.mediaethicsmagazine.com/>

 4.12 iMediaEthics: <http://www.imediaethics.org/>

5. หนา้เพจเกีย่วกบัจรยิธรรมขององคก์รทีด่ำาเนนิการดา้นอืน่นอกจากดา้นสือ่ และองคก์ร

ระหว่างประเทศ

 5.1 Pew Research Center: <http://www.journalism.org/resources/

ethics-codes/>

 5.2 Organization for Security and Co-Operation in Europe: <http://

www.osce.org/what/media-freedom>
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review Members)

รศ.ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ 
และผู้อำานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย  
ผู้อำานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
อาจารย์ประจำาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์
คณบดี คณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.จุมพล รอดคำาดี 
นักวิชาการอิสระ

รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
และประธานศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อมวลชน

รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำา 
อาจารย์ประจำาภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์
กรรมการบริหาร หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต  
ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ
ผู้อำานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review Members)

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ 
นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์
 

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล 
คณบดี คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์
ที่ปรึกษาอธิการบดี และกรรมการอำานวยการคณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

ดร.เสริมศิริ นิลดำา  
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้อำานวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์
ผู้อำานวยการโครงการมีเดียร์มอนิเตอร์  
มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

รศ.อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง


