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ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   													

บรรณาธิการวารสารอิศราปริทัศน์

	 อิศราปริทัศน์เล่มนี้เป็นเล่มเน้นย�้าแก่นของวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่ก�าลังเป็นที่ถกเถียง

กนัอย่างกว้างขวาง	น่ันคือ	“สทิธเิสรีภาพและความรบัผดิชอบ”		ในยคุสมยัทีเ่ทคโนโลยกีารสือ่สาร

วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว	 ภูมิศาสตร์ส่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย	ผู้บริโภคสื่อมีทาง

เลือกในการเลือกรับข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง	 ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องสถานท่ี	 และเวลา	

สื่อมวลชนจึงไม่เพียงแค่แข่งขันระหว่างสื่อประเภทเดียวกัน	แข่งขันข้ามสื่อ	ทั้งยังต้องแข่งขันกับ

แพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นอีกด้วย	

	 ความพยายามในการช่วงชิงผู้รับสารที่เกิดข้ึนอย่างดุเดือดน�าไปสู่ความคลือบแคลงใน

บทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน	พาดหัว	 ภาพข่าว	 คลิป	 การพูดพาดพิงใน

รายการแบบหวือหวา	เล่นกับอารมณ์	และความรู้สึกทั้งในแง่เรื่องเพศ	ความสูญเสีย	การละเมิด

สทิธ์ิฯ	โฆษณาเกนิจรงิ	มปีรากฏให้เหน็เป็นระยะๆ	ทัง้ในสือ่ส่วนกลาง	สือ่ภมูภิาค	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในสื่อบันเทิง	 จนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า	 สื่อมวลชนมีเสรีภาพเกินไปไหม	 สื่อจะรับผิดชอบ

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อย่างไร	สือ่ท�างานภายใต้กลไกท่ีเน้นผลประโยชน์ทางธรุกจิมากเกนิไปหรอื

ไม่	แล้วผลประโยชน์สาธารณะยงัคงเป็นพนัธกจิหลกัของสือ่มวลชนอยูห่รอืเปล่า	ถ้าประชาชนไม่

เชื่อมั่นในสื่อมวลชน	สื่อมวลชนจะยังคงด�ารงอยู่ได้หรือไม่	แม้ปรากฏการณ์ที่สร้างความเสียหาย

จะมาจากสื่อมวลชนส่วนน้อย	 แต่ภาพเหมารวมก็ท�าให้สื่อมวลชนควรต้องพิจารณาเพ่ือหาทาง

แก้ไข	ก่อนที่จะสายเกินไป	

	 กองบรรณาธิการอิศราปริทัศน์ใคร่ขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน	 ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลากลั่นกรองบทความอย่างเข้มข้น	บทความวิจัย	 บทความวิชาการ

และวชิาชพี		รวมทัง้ต�าราปรทิศัน์	ในอศิราปรทิศัน์ฉบบัที	่7	ได้น�าเสนอมมุมองของ“สทิธเิสรภีาพ

และความรบัผิดชอบ”	ในบรบิททีแ่ตกต่างกนั	กองบรรณาธกิารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผูอ่้านจะได้รบั

สาระที่เป็นประโยชน์	 และจะเข้ามาร่วมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ	และวิชาการสื่อสาร

มวลชนกับเราต่อไปในอนาคต
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา บุญสมสุข
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

บทความวิชาชีพ
	 เสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อบันเทิง	

	 บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
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ที่มาของชื่อ “อิศรา”

	 วารสารอิศราปริทัศน์	 เดิมชื่อ	 “สื่อมวลชนปริทัศน์”	 เกิดครั้งแรกเมื่อปี	 2558		

แล้วหยุดไป	 เกิดใหม่ครั้งที่สองเมื่อปี	 2543	 ให้บริการทางวิชาการได้	 2	 ปี	 ก็ต้องหยุด	

ตามงบประมาณที่หามาได้ไม่ต่อเนื่อง	 อันเป็นท่ีทราบกันดีว่า	 ตลาดหนังสือวิชาการนั้น	

เป็นตลาดเฉพาะด้าน	(niche	market)	จริงๆ	จึงไม่อาจอยู่ได้เพราะยอดขาย	จ�าเป็นต้องพึ่งพา

อาศัยเงินทุนเป็นหลัก

	 เมื่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ	 ซ่ึงมี	

รองศาสตราจารย์จุมพล	 	 รอดค�าดี	 กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน	

ประสงค์จะให้	“สื่อมวลชนปริทัศน์”	กลับมาเป็นครั้งที่สาม	แต่ไม่ผูกไว้เฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้น	

คือเป็นสื่อกลางทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์	 จึงควรมีชื่อกลางท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์ด้วย

	 นั่นคือที่มาของ	“อิศราปริทัศน์”	ซึ่งเป็นชื่อของ	อิศรา	อมันตกุล	(17	พฤษภาคม	2464	

–	 14	 มีนาคม	 2512)	 นักหนังสือพิมพ์ผู้แลกชีวิตตนกับอ�านาจเผด็จการ	 ผู้มีจิตวิญญาณและ	

ผู้ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

บรรยงค์			สุวรรณผ่อง
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เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมสื่อมวลชนไทย

Ethical Criteria of Thai Media
ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข 

ดร.อานิก  ทวิชาชาติ 

อรรถญา  พิกุลพารุ่งโรจน์ *
	 	 	 	 	

บทคัดย่อ
	 การศึกษาวิจัย	 “เร่ืองเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมสื่อมวลชนไทย”	 เป็นงานวิจัย	

เชงิคณุภาพ	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือหาเกณฑ์การตดัสนิเชงิจรยิธรรม	ด้านความรู้	ทศันคต	ิทกัษะ	และ

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อสารมวลชน	 ใช้เคร่ืองมือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก		

(	In-depth	Interview)	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มนักวิชาการ	กลุ่มนักวิชาชีพ	และกลุ่มผู้บริโภคสื่อ	รวม	

40	คน	รวมถึงการเข้าร่วมประชุม	อบรม	สัมมนา	ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	

	 ปัญหาจริยธรรมสื่อสารมวลชนอยู ่ที่คนท�าสื่อ	 หรือ	 ผู ้ผลิตสื่อ	 ส่วนประเภทสื่อ	

ที่พบว่ามีการละเลยจริยธรรมมีทั้งสื่อมวลชนดั้งเดิม	และสื่อใหม่	ส�าหรับปัจจัยที่ท�าให้การตัดสิน

เชิงจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม	 คือ	 (1)	 ปัจจัยด้านบริบททางการเมือง	

เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	 เทคโนโลยี	 (2)	ปัจจัยด้านหลักการ	แนวคิดวิชาชีพสื่อสารมวลชน		

(3)	 ปัจจัยด้านกระบวนการท�างานของสื่อ	 (4)	 ปัจจัยด้านเจ้าของ	 และวัฒนธรรมองค์กรสื่อ		

(5)	 ป ัจจัยด ้านทัศนคติระหว่างผู ้ส ่งสารและผู ้รับสาร	 (6)	 ป ัจจัยด ้านการก�ากับดูแล	

และการควบคุมสื่อ

	 ส ่วนความสามารถในการตัดสินเชิงจริยธรรมของผู ้ผลิตสื่อจะมีมากหรือน้อย	

ขึ้นอยู่กับความรู้	ทัศนคติ	ทักษะ	และพฤติกรรม	ดังนี้

	 1.	 ผู ้ผลิตสื่อควรมีความรู ้	 ความเข้าใจในด้าน	 (1)	 พัฒนาการ	 การเปลี่ยนแปลง	

ของบริบททางการเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	 เทคโนโลยี	 	และความรู้รอบตัว	 เกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทั้งในและต่างประเทศ	 (2)	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	

สื่อสารมวลชน	(3)	หลักค�าสอนทางศาสนา	(4)	การใช้อ�านาจรัฐ	อ�านาจทุน	รวมถึงการตลาดยุค

ใหม่	 (5)	การถอดบทเรียนประสบการณ์นักวิชาชีพ	(6)	วัฒนธรรมองค์กรสื่อ	 (7)	สิทธิ	 เสรีภาพ	

หน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 (8)	 ข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเท็จจริง	 ความถูกต้อง	 	 และ	 (9)	 กฎหมาย	

ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

	 2.	 	ผู้ผลิตส่ือควรมีทัศนคติเชิงบวก	 ใน	 3	 ด้าน	 คือ	 (1)	 ทัศนคติเชิงบวกต่อจริยธรรม	

จรรยาบรรณวิชาชีพ	 (2)	ทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง	และต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน	 (3)	ทัศนคติ	

เชิงบวกต่อประชาชน	ผู้รับสาร	หรือผู้บริโภคสื่อ	

*อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต
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	 3.	ผูผ้ลติสือ่จ�าเป็นต้องผ่านการฝึกฝน	ลงมอืท�า	ซึง่มหีลายวธิ	ีได้แก่	(1)	การเรยีนรู้ผ่านกรณี

ศึกษาที่เป็นทั้งเรื่องจริง	 และเรื่องสมมติ	 (2)	 การรับรู ้ประสบการณ์การท�างานของรุ ่นพี	่

ที่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง	สู่นักศึกษา	(3)	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	และ	(4)	การฝึกปฏิบัติงาน

	 	 	 4.	 ผู ้ผลิตสื่อที่มีพฤติกรรมอยู่ในกรอบของจริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพ		

ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	จากสังคมและวงการวิชาชีพ	

ค�าส�าคัญ	:	เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม,	จริยธรรมสื่อมวลชน

บทน�า
	 จากสภาพการณ์และบรบิทการท�างานของสือ่สารมวลชนในปัจจบุนักลบัถกูท้าทายด้วย

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ รวดเร็ว	 และทันสมัย		

เกดิการหลอมรวมสือ่หลากหลายประเภทเข้าด้วยกนั	ภายใต้การบรหิารจดัการแบบองค์รวม	โดย

เน้นความน่าสนใจ	ความรวดเร็ว	ความทันสมัยของสื่อเป็นหลัก	เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลก�าไรทาง

ด้านธรุกจิตามเป้าหมายทีอ่งค์กรก�าหนดไว้	จนมองข้ามหรอืลมืหลกัการส�าคญัของบทบาทหน้าที่

ที่ ส่ือมวลชนที่ดี พึงมี 	 นั่นก็คือ	 การน�าเสนอข ้อเท็จจริง	 ที่มีประโยชน ์ต ่อประชาชน	

ผู ้เป็นเจ้าของประเทศ	 	 ท�าให้วิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก		

โดยเฉพาะการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนว่า	 ตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจมากกว่า	

ผลประโยชน์ของประชาชน	 ท�าให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธา	 และไม่เช่ือมั่นในวิชาชีพ	

ทางด้านสื่อสารมวลชนว่าจะสามารถน�าพาสังคม	หรือประเทศชาติไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้	

	 ผลการวิจัยเรื่อง	 “จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน”	 (2556)	 ของ	 ผศ.	 พ.ต.ท.หญิง	

ดร.ศริิวรรณ	 อนันต์โท	 สาขานิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 และคณะ	 ชี้ว่า	

สื่อในปัจจุบันมีปัญหาทางด้านจริยธรรมมากขึ้น	สาเหตุใหญ่มาจากการไม่มีเกณฑ์ด้านจริยธรรม

ที่ชัดเจน	 การด�าเนินธุรกิจสื่อแบบทุนนิยม	 และการบิดเบือนข้อเท็จจริง	 กรณีสื่อท่ีเป็นสมาชิก

สมาคมวิชาชีพก็มักไม่อาจควบคุมกันเองได้	 กระบวนการตรวจสอบมักไม่ค่อยเคร่งครัดนัก		

ยังมีระบบพรรคพวก	ระบบอุปถัมภ์	และความเกรงใจระหว่างสื่อด้วยกัน	

	 มาตรการป้องกนัและลงโทษการฝ่าฝืนจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีสือ่มวลชน

ควรให้หน่วยงานภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	ภาคประชาสังคม	ชุมชนและผู้บริโภคสื่อร่วมกันท�า

หน้าที่ตรวจสอบ	และมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วยความเข้มแข็ง	ไม่ประนีประนอม	รวมถึงการ

ใช้กลไกทางสังคมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการกระท�าผิดของสื่อ

	 นอกจากนี้	ผลการวิจัยยังชี้อีกว่า	ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าสื่ออินเทอร์เน็ตมีการน�าเสนอ

ความคิดส่วนตัวมากเกินไป	 น�าเสนอข้อมูลเกินความเป็นจริงเพื่อสร้างความน่าสนใจ	 รวมท้ัง	

น�าเสนอภาพลามกอนาจาร	 ความรุนแรงมากกว่าสื่ออื่น	 ขาดการกลั่นกรองข้อเท็จจริง	
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และตรวจสอบแหล่งที่มา	 เป็นช่องทางในการน�าเสนอข้อมูลโดยไม่ค�านึงถึงความเสียหาย	

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นหรือสังคม

	 ส�าหรับข้อเสนอแนะ	ผศ.	พ.ต.ท.หญิง	ดร.ศิริวรรณ	อนันต์โท	และคณะผู้วิจัย	เห็นว่า	

	 1)	 ผู ้ปฏิบัติงานไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว	 จนละเลย	

บทบาทหน้าท่ีในการสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม	 ควรสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มวิชาชีพ	

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู ้ปฏิบัติงาน	 และสร ้างความเข ้มแข็งให ้กลุ ่มวิชาชีพของตน	

ในการปกป้องตนเองจากการแทรกแซงภายนอก	

	 2)	 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนควรมีมาตรการส่งเสริมจริยธรรมในวิชาชีพ	 รวมท้ัง	

ความจริงใจในการก�ากับดูแลกันเอง	 เพื่อยกมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคล	

ภายนอกว่าสื่อท�าหน้าที่บนพื้นฐานจริยธรรมและเป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง	

	 3)	เสนอมาตรการก�ากับดูแลร่วมกัน	โดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างการก�ากับดูแลตนเอง

ของสื่อ	 การก�ากับดูแลโดยรัฐหรือองค์กรกลาง	 เช่น	 กสทช.	 และภาคประชาชน	 รวมถึง	

ควรใช้มาตรการที่แตกต่างกันส�าหรับการก�ากับดูแลสื่อแต่ละประเภท	 และแต่ละวิชาชีพด้วย	

	 เช่นเดยีวกบัผลการวจัิยเร่ือง	“จิตส�านึกทางวารสารศาสตร์	และการตัดสนิใจเชงิจรยิธรรม	

ของช่างภาพหนังสือพิมพ์”	 ของวิโรจน์	 	 ศรีหิรัญ	 (2544:	 44-45)	 ได้เสนอแนะแนวทาง	

เพื่อการพัฒนาทางด้านจริยธรรมส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านหนังสือพิมพ์	 องค์กรหนังสือพิมพ์	

สมาคมวิชาชีพ	สถาบันการศึกษา	และผู้บริโภคว่า

	 (1)	ช่างภาพหนังสือพิมพ์ควรศึกษาหาความรู้ด้านการถ่ายภาพข่าวและวารสารศาสตร์

ให้มากขึ้น

	 (2)	 องค์กรหนังสือพิมพ์ควรให้ความส�าคัญกับการรับบุคลากรที่จบการศึกษา	

ทางด้านวารสารศาสตร์โดยตรง

	 (3)	 องค์กรหนังสือพิมพ์ควรให้ความส�าคัญกับช่างภาพหนังสือพิมพ์ให้มากข้ึน		

ทั้งในแง่ค่าตอบแทน	การยกย่องชมเชย	และการว่ากล่าวตักเตือน

	 (4)	 สมาคมวิชาชีพควรเปิดเวทีให้นักหนังสือพิมพ์	 สาธารณชนได้มีส ่วนร่วม	

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรมภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์

	 (5) 	 สถาบันการศึกษาร ่วมกับสมาคมวิชาชีพควรจัดฝ ึกอบรม	 ให ้ความรู 	้

ทั้งการถ่ายภาพ	และความรู้ทางวารสารศาสตร์	แก่ช่างภาพหนังสือพิมพ์ให้มากขึ้น

	 (6)	 สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีการเรียนการสอนการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์

(Photojournalism)	หรือเปิดเป็นสาขาวิชาการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์	เพื่อผลิตบุคลากรที่

มีความรู้	ความสามารถเหมาะสมกับการน�าไปประกอบวิชาชีพ

	 (7 ) 	 สถาบันการศึกษาควรส ่ ง เสริมการเรียนการสอนด ้ านจริยธรรมของ	

นักสื่อสารมวลชนตามสภาพความเป็นจริง
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	 (8)	ผู้บริโภคข่าวสารควรให้ความส�าคัญกับภาพข่าวที่มีประโยชน์ต่อตนเอง	สังคม	และ

ประเทศชาติมากกว่าภาพข่าวที่ให้อารมณ์ความรู้สึก

	 (9)	 ผู้บริโภคภาพข่าวควรแสดงความคิดเห็น	 เสนอแนะข้อเด่น	 ข้อด้อย	 หรือสิ่งท่ีควร

ปรับปรุง	เพื่อเป็นก�าลังใจ	และพัฒนางานหนังสือพิมพ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

	 จริยธรรมในทัศนะของ	 พุทธทาสภิกขุ	 (2521:	 3)	 หมายถึง	 สิ่งที่ควรประพฤต	ิ

หรือพึงปฏิบัติ		ในขณะที่	คาร์เตอร์	วี	กู๊ด	(Carter	V.	Good.	1974:	314)	ได้ให้ความหมายของ

จริยธรรม	คือ	การปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกต้อง	ดีงาม	

	 จริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อชีวิตและสังคม	 มีส่วนส�าคัญท่ีจะน�าความสงบสุข	

และความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมน้ัน	 ๆ	 เพราะเม่ือคนในสังคมมีจริยธรรมจิตใจก็ย่อมสูงส่ง	

มีความสะอาดและสว่างในจิตใจ	จะท�าการใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน	ไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่

ตนเองและผู้อื่น	เป็นบุคคลที่มีค่า	มีประโยชน์ต่อสังคม	คนทุกคนควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรม

และจริยธรรมไปพร้อมกัน	 เนื่องด้วย	 จริยธรรมและคุณธรรมมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต	

ของคนในสังคม	

	 วศิน	อินทสระ	(2539:	6-7)	สรุปความส�าคัญของจริยธรรมและคุณธรรมไว้	6	ข้อ	คือ	

(1)	 ช่วยให้ชีวิตด�าเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ	 (2)	 ช่วยให้คนเรามีสติสัมปชัญญะ	

อยู ่ตลอดเวลา	 (3)	 ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ	 (4)	 ช่วยควบคุม	

ไม่ให้คนชั่วมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	(5)	ช่วยท�าให้มนุษย์น�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ร�่าเรียนมา	

สร้างสรรค์	 แต่สิ่งดีมีคุณค่า	 (6)	 ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคน	

ให้เติบโตไปพร้อม	ๆ	กัน	
	 ดวงเดือน	 พันธุมนาวิน	 และเพ็ญแข	 ประจนปัจจนึก	 (2520:	 4-6)	 แบ่งจริยธรรม	
ออกเป็น	4	ประเภท	คือ	
	 1)	ความรูเ้ชงิจรยิธรรม	หมายถงึ	ลกัษณะของความรูท้ีบ่คุคลต่าง	ๆ 	สามารถบอกได้ว่า	ควร
ท�าหรือบอกได้ว่า	พฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม	เช่น	การที่เรารู้	ว่ามารยาทที่ดีนั้นเป็น
อย่างไร	หรือ	รู้ว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างไร	เป็นต้น	ความรู้เชิงจริยธรรมนี้	ขึ้นอยู่กับ
อายุ	ระดับการศึกษา	และพัฒนาการทางสติปัญญาของ	คนด้วย	

	 2)	 ทัศนคติเชิงจริยธรรม	 หมายถึง	 ความรู้สึกของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ	 ความชอบ	

หรือไม่ชอบ	ท�าดีเป็นลักษณะท�าถูกต้อง	 ท�าชอบเป็นลักษณะท�าถูกใจ	 การตัดสินความดีความชอบ

โดยถือเอาเกณฑ์ของความถูกต้อง	 และความถูกใจของบุคคลมา	 ประเมินค่าจริยธรรม		

จึงเป็นทัศนคติเชิงจริยธรรม	 เช่น	 การที่เราไม่พอใจคนที่แย่งที่นั่งคนแก่บนรถเมล์	 หรือ		

ไม่ช่วยคนที่ถือของพะรุงพะรัง	

	 3)	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	หมายถึง	การตัดสินใจที่จะกระท�าพฤติกรรมใด	พฤติกรรมหนึ่ง

ของบุคคลลงไป	 จะต้องประกอบด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าน้ัน		
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และเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และสติปัญญาของบุคคลนั้น	

	 4)	 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม	 หมายถึง	 การที่คนแสดงถึงพฤติกรรมที่สังคมชื่นชอบ	

หรืองดการกระท�าที่ฝ ่าฝืนกฎระเบียบและค่านิยมในสังคมนั้น	 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม		

ซ่ึงเป็นการกระท�าที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลายประการ	 เช่น	 การช่วยเหลือ	

ผู้ตกทุกข์ได้ยาก	เป็นต้น

	 สื่อมวลชนไทยจะได้รับความน่าเชื่อถือ	 และกลับมาเป็นที่ศรัทธา	 และเป็นท่ีพึ่ง	

ของประชาชนได้อีกครั้งหนึ่ง	 ก็ด้วยการมีจริยธรรมท่ีเข้มแข็ง	 มีจิตส�านึกเพื่อประโยชน	์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	แต่ประเด็นปัญหาหนึง่ท่ีน่าสนใจเกีย่วกบัจรยิธรรมส่ือมวลชน

ก็คือ	ขาดการบังคับใช้หรือน�ามาปฏิบัติอย่างจริงจังในการประกอบอาชีพ	ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศึกษา	 ค้นคว้า	 และหาเกณฑ์ตัดสินทางด้านจริยธรรมสื่อมวลชนไทย	 จากนักวิชาการ		

นักวิชาชีพ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 เพื่อหาเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมจากนักวิชาการ	นักวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน	

และผู้บริโภคสื่อ		ในด้านความรู้	ความเข้าใจ	ในเนื้อหาสาระจริยธรรมสื่อมวลชน	ด้านทัศนคติ	ใน

วชิาชพีสือ่มวลชน	ด้านทกัษะการใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมสือ่มวลชน	และด้านการแสดงพฤติกรรม	

ของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชน	

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่น�ามาใช้เป็นแนวทางในการเข้าสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัย

และการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้

	 1.	แนวคิด	ทฤษฎีทางจริยธรรม		

	 	 1.1	ทฤษฎีทางสายกลางของอริสโตเติล	(Aristotle)

	 	 1.2	จริยศาสตร์ศาสนา

	 	 1.3	ทฤษฎีทางศีลธรรมของ	อิมมานูเอล	ค้าน

	 	 1.4	แนวคิดประโยชน์นิยม

	 2.	ประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน	ของผู้ปฏิบัติงาน	เช่น	ผู้ปฏิบัติงานข่าว	

ผู้ประกอบวิชาชีพข่าว	 นักโฆษณา	 นักประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	 ขององค์กร	 เช่น	 จริยธรรม	

และจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพข่าว	 บริษัท	 อสมท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ข้อบังคับองค์การ

กระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	(สสท.)	TPBS	ว่าด้วยจรยิธรรมของวชิาชพี

เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ	เป็นต้น	ของสมาคมวิชาชีพ	เช่น	จริยธรรมวิชาชีพของ
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สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 มาตรฐานวิชาชีพ	 การประชาสัมพันธ์	 สมาคม

การประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา			(Public	Relations	Society	of	America)	เป็นต้น	และ

จรยิธรรมตามประเภทสือ่	เช่น	จรยิธรรมวชิาชพีหนงัสอืพมิพ์	จรยิธรรมวชิาชพีวทิยแุละโทรทศัน์	

เป็นต้น

	 3.	แนวคิดเกี่ยวกับความรู้	ทัศนคติ	ทักษะ	และการปฏิบัติ

ระเบียบวิธีวิจัย
	 งานวิจัยเรื่อง	 “เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมของสื่อมวลชนไทย”	 เป็นการวิจัย	

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 เครื่องมือที่ใช้	 คือ	 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก		

(	In-depth	Interview)		กลุ่มเป้าหมาย	3	กลุ่ม	แบ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์

และสื่อสารมวลชน	จ�านวน		10	คน	กลุ่มนักวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์	และสื่อสารมวลชน	ซึ่ง

ประกอบด้วย	 นักวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียง	 นักวิชาชีพด้านวิทยุโทรทัศน์	 นักวิชาชีพ	

ด้านการหนงัสอืพมิพ์	นกัวชิาชพีด้านโฆษณา	และนกัวชิาชพีด้านสือ่ออนไลน์	จ�านวน		20	คน	และ

กลุ่มผู้รับสารที่ได้รับผลกระทบจากสื่อประเภทต่าง	ๆ	จ�านวน	10	คน	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย

วิธีการเจาะจงตัวบุคคล	รวมถึงการเข้าร่วมประชุม	อบรม	สัมมนา	เกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชน

ของคณะผู้วิจัย	โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ	

ผลการวิจัย

 ปัญหาการละเลยจริยธรรมของสื่อมวลชนไทย 
	 กลุ ่มนักวิชาการเช่ือว่า	 ปัญหาจริยธรรมส่ือมวลชนไทย	 อยู ่ที่	 “คน”	 คนท�าสื่อ		

หรือ	 ผู ้ผลิตส่ือ	 ที่มักละเลยจริยธรรมในประเด็นสิทธิส่วนบุคคล	 การย�่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์	

ส่วนจะผลิตสื่อประเภทใดน้ันนักวิชาการเห็นว่าล้วนส่งผลเสียต่อบุคคล	 ต่อสังคมในวงกว้างทั้งสิ้น		

โดยเฉพาะสื่อใหม่	 ซ่ึงมีคุณลักษณะที่เอื้อให้มีการละเลยจริยธรรมได้ง ่าย	 กล่าวคือ	 มีผู ้ผลิตสื่อ	

จ�านวนหนึง่ทีไ่ม่ใช่เป็นนกัวชิาชพีทางด้านสือ่สารมวลชน	ขาดการท�างานอย่างมรีะบบ	เน้นความ

รวดเร็วในการน�าเสนอ	ไม่ให้ความส�าคัญกับระบบการตรวจสอบแหล่งทีม่าและความถูกต้องของ

ข้อมลู	รวมทัง้คาดหวงัผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม		จากคณุลกัษณะดงักล่าว

ท�าให้สื่อใหม่มีโอกาสละเลยจริยธรรมค่อนข้างมาก	และส่งผลเสียต่อสังคมอย่างรวดเร็ว

	 ทางด้านกลุ่มนักวิชาชีพมีความเห็นว่า	 สื่อใหม่มีความหมิ่นเหม่จริยธรรมมากท่ีสุด	

เนื่องจากมีความรวดเร็วท�าให้ขาดการกลั่นกรอง	 การน�าเสนอเนื้อหาเกิดผลทันทีต่อผู้รับสาร	

(Impact	 to	 the	 audience)	 การควบคุมเข้าถึงยาก	 เป็นสื่อท่ีเปิดกว้างจนบางครั้ง	

เข้าไปรุกล�้าสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น	 รวมทั้งเป็นการน�าเสนอข่าวเกินจริง	 รองลงมา	 คือ		
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สื่อวิทยุและโทรทัศน์	 เนื่องจากมีความรวดเร็วฉับไวทั้งภาพและเสียง	 สะดวกต่อการน�าเสนอ

โฆษณาชวนเชื่อ	 นอกจากนี้สื่อวิทยุโทรทัศน์ยังเป็นสื่อที่ขาดการก�ากับดูแลเรื่องจริยธรรม	

อย่างชัดเจน	ส่วนสื่อพลเมือง	ซึ่งปัจจุบันท�าหน้าที่แทนสื่อหลัก	ก็ยังเกิดขึ้นน้อย	

	 ส�าหรับผู้บริโภคสื่อส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	สื่อที่มีความหมิ่นเหม่จริยธรรม	ไม่สามารถ

ระบุประเภทสื่อได้	เนื่องจากทุกสื่อมีการแข่งขันในการน�าเสนอข่าวสารสูงมาก	โดยการแข่งขันนี้

อาจท�าให ้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านสื่อมวลชนเกิดความไขว ้เขว	 	 รวมทั้ง	

การก�ากับดูแลกันเองยังไม่เข้มแข็งพอ	

	 ส่วนปัจจัยที่ท�าให้การตัดสินเชิงจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อไขว้เขวหรือไม่เป็นไปตาม	

หลักจริยธรรมสื่อ	พบว่ามี	6	ปัจจัย	คือ

	 (1)	 ปัจจัยด้านบริบททางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 เทคโนโลย	ี	

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ท�าให้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม	โดยบ้าน	วัด	โรงเรียน	

ไม่สามารถปลูกจิตส�านึกทางด้านจริยธรรมระดับปัจเจกบุคคลให้กับมนุษย์ได้	 รวมท้ัง	

ระบบทุนนิยม	 อ�านาจเงิน	 ยังส่งผลให้เกิดสื่ออย่างหลากหลาย	 	 และมีการแข่งขันแย่งชิง	

กลุ่มผู้บริโภคโดยการตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์มากกว่าเหตุผลในการน�าเสนอข่าวสาร	

	 (2)	 	 ปัจจัยด้านหลักการ	 แนวคิด	 วิชาชีพสื่อสารมวลชนเปลี่ยนไป	 ผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ

คาดหวังผลในทางธุรกิจสื่อมากกว่าประโยชน์ของสาธารณชน	 การท�างานสื่อมักให้ความส�าคัญ

กับความรวดเร็วมาก่อนความถูกต้อง	 การไตร่ตรองตรวจสอบก่อนน�าเสนอลดน้อยลง	

ปัจจัยด้านกระบวนการท�างานสื่อ	 โดยเฉพาะสื่อที่ไม่มีกระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ		

ไม่มีการตรวจสอบ	 อยากจะเผยแพร่ข่าวสารใดก็เผยแพร่เลย	 โดยไม่สนใจว่าผลที่ตามมาจะเป็น	

อย่างไรปัจจัยด้านเจ้าของและวัฒนธรรมองค์กรสื่อ	 องค์กรสื่อบางองค์กรไม่ให้ความส�าคัญ	

ในเรื่ องจริยธรรมแต ่ เน ้นเรื่ องผลก�าไรทางธุรกิจ เป ็นหลัก	 ป ัจจัยทางด ้านทัศนคติระหว ่าง	

ผู ้ส ่งสารและผู ้รับสาร	 โดยเฉพาะทัศนคติด้านลบของผู ้ผลิตสื่อ	 ได้แก่	 1)	 ไม่ให้ความส�าคัญ	

กับมวลชนหรือประชาชน	

2)	ดถูกูผูบ้รโิภค	และคดิว่าผูบ้รโิภคชอบแบบนี	้	มทีศันคตต่ิอผูร้บัสารว่าอยูใ่นระดบัทีต่�า่ต้อยด้อย

ค่า	 โดยเฉพาะผู้รับสารเพศหญิง	 3)	 ไม่สนใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 ขาดความรับผิดชอบต่อ

การกระท�า	4)	ขาดความจริงใจ	ตั้งใจ	ใส่ใจ		ปัจจัยด้านการก�ากับดูแลและการควบคุมสื่อ	สื่อยัง

ไม่สามารถก�ากับดูแลกันเองได้	 เป็นเหตุให้รัฐเข้ามาใช้อ�านาจควบคุมสื่อ	 ส่วนผู้รับสารในสังคม

ไทยก็ยังไม่เข้มแข็งพอ

เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อ
	 ความสามารถในการตัดสนิเชงิจรยิธรรมของผู้ผลติสือ่จะมมีากหรือน้อยข้ึนอยู่กบั	ความรู	้

ทัศนคติ	ทักษะ	และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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	 1)  เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมด้านความรู้ 	กลุ่มนักวิชาการ	จะให้ความส�าคัญ

เกี่ยวกับ	ความรู้	ความเข้าใจทางด้านการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	

วัฒนธรรม	 เทคโนโลยี	 	 และความรู้รอบตัว	 เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทั้งใน	

และต่างประเทศ	มากทีส่ดุ		เน่ืองจากการตัดสนิใจเชงิจรยิธรรมเป็นการตดัสนิใจเชิงเหตผุลมากกว่า

อารมณ์ความรู้สึก	

	 กลุ่มนักวิชาชีพ	 จะให้ความส�าคัญกับความรู้	 ความเข้าใจด้านจริยธรรม	และจรรยาบรรณ	

มากท่ีสุด	 เนื่องจากมีความเป็นนามธรรมสูง	 ขาดความชัดเจน	 และเปลี่ยนแปลงไปตาม	

ยุคสมัย	 	 โดยจะให้ความส�าคัญต้ังแต่จริยธรรมระดับบุคคลไปจนถึงจริยธรรมระดับวิชาชีพ		

รองลงมาเป็นความรู้ในหลักค�าสอนทางศาสนา	 เช่น	 หลักเบญจศีล	 หลักเบญจธรรม	 ศีลห้า		

กาลามาสูตร	เป็นต้น	รวมถงึความรู้เกีย่วกบัวฒันธรรมองค์กรสือ่	และหลกัการท�างานของสือ่	เช่น	

การรายงานข้อเท็จจริง	การตรวจสอบความถูกต้อง	ความโปร่งใสในการน�าเสนอข้อมูล	เป็นต้น

	 ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคสื่อส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 ความรู้และความเข้าใจเรื่องจริยธรรม

เป็นเกณฑ์ที่ส�าคัญที่สุด	 เน่ืองจากปัจจุบันคนในสังคมไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับเรื่องจริยธรรม	

เห็นจริยธรรมเป็นเรื่องล้าหลัง	 ดังน้ัน	 สถาบันการศึกษาจึงควรมีการทดสอบนักศึกษา	

เร่ืองจริยธรรมสื่อมวลชนต้ังแต่ก่อนเข้าศึกษา	 และก่อนจบการศึกษา	 รองลงมาเป็นความรู้	

ในด้านรู้เท่าทันสื่อ	 รวมถึงหลักการท�างานของสื่อ	 เช่น	 การรายงานข่าวสารท่ีถูกต้องแม่นย�า		

การน�าเสนอข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงไม่ขัดต่อจารีตประเพณี	 มีความเป็นกลาง	 ถึงแม้จะท�าหน้าท่ี

สื่อมวลชนก็ต้องการเรียนรู้เรื่องการเท่าทันสื่อ

		 ดังนั้น	ความรู้ของผู้ผลิตสื่อที่จะต้องมีเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินเชิงจริยธรรม	ได้แก่

	 (1)	 ความรู้ทางด้านพัฒนาการ	 การเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมือง	 เศรษฐกิจ	

		 	 	 	 สังคม	 วัฒนธรรม	 เทคโนโลยี	 	 และความรู้รอบตัว	 เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	

	 					ในแต่ละวันทั้งในและต่างประเทศ

	 (2)	ความรู้ทางด้านจริยธรรม	จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน

	 (3)	ความรู้ในหลักค�าสอนทางศาสนา

	 (4)	ความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัอ�านาจรฐั	อ�านาจทนุ	ทีจ่ะเข้ามามบีทบาทต่อการปฏบิตัิ	

	 				หน้าที่ของสื่อ	รวมถึงความรู้ทางด้านการตลาดยุคใหม่

	 (5)	ความรู้ที่เกิดจากถอดบทเรียนประสบการณ์นักวิชาชีพ

	 (6)	ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรสื่อ		

	 (7)	ความรู้เรื่องสิทธิ	เสรีภาพ	หน้าที่	ความรับผิดชอบ

	 (8)	ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเท็จจริง	 ความถูกต้อง	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	

							 				กับสื่อมวลชน
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	 2) เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมด้านทัศนคติ	 หมายถึง	 ความรู้สึกของบุคคล	

ที่เกี่ยวข้องกับความชอบหรือไม่ชอบ	ท�าดีเป็นลักษณะท�าถูกต้อง	 ท�าชอบเป็นลักษณะท�าถูกใจ	

การตัดสินความดีความชอบโดยถือเอาเกณฑ์ของความถูกต้อง	 และความถูกใจของบุคคล	

มาประเมินค่าจริยธรรม	 จึงเป็นทัศนคติเชิงจริยธรรม	 ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้	 พบว่าการตัดสินใจ	

เชิงจริยธรรมสื่อ	จะต้องมาจากทัศนคติเชิงบวกของผู้ผลิตสื่อ	ใน	3	ด้าน	คือ

	 (1)	 ทัศคติเชิงบวกต่อจริยธรรม	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	 จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของจริยธรรม	 และจรรยาบรรณ	 มีเป้าหมายชัดเจน	

ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่น

	 (2)	ทศัคตเิชิงบวกต่อตนเอง	และต่อวชิาชพีสือ่สารมวลชน	ผูผ้ลติสือ่ทีม่คีวามภาคภมูใิจ

ในตนเอง	 ภาคภูมิใจในวิชาชีพ	 มีแนวโน้มท่ีจะทุ่มเทเพื่อความส�าเร็จของงาน	 และเพื่อคุณภาพ	

ที่ดีของงาน

	 (3)	ทัศนคติเชิงบวกต่อประชาชน	ต่อผู้รับสาร	หรือผู้บริโภคสื่อ	ผู้ผลิตสื่อสามารถสร้าง

ผู ้บริโภคสื่อให้เข ้มแข็งได ้	 โดยการมีศรัทธา	 มีความเช่ือมั่นในความรู ้ 	 ความสามารถ	

ของประชาชน	 หรือของผู้บริโภคสื่อ	 เมื่อผู้บริโภคสื่อเข้มแข็ง	 ผู้บริโภคสื่อก็จะกลับมาดูแลสื่อ	

ให้มีคุณภาพ	ปกป้องสื่อจากการคุกคามของอ�านาจรัฐ	อ�านาจทุน	

	 กล่าวโดยสรุป	 ถ้าผู ้ผลิตสื่อมีทัศนคติเชิงบวกต่อจริยธรรม	 ต่อตนเอง	 ต่อวิชาชีพ		

ต่อผู้รับสาร	ผลที่ตามมาคือ	ผู้ผลิตสื่อจะให้ความส�าคัญ	และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่	

และรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ	ศักดิ์ศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน	

 3) เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมด้านทักษะ	 หมายถึง	 การตัดสินใจที่จะกระท�า

พฤติกรรมใด	พฤติกรรมหนึ่งของบุคคลลงไป	 จะต้องประกอบด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ซึ่ง

เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้น	 และเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และสติปัญญา		

ของบคุคลนัน้	การทีผู่ผ้ลติส่ือจะสามารถตดัสนิเชิงจรยิธรรมได้	จ�าเป็นต้องผ่านการฝึกฝน	ลงมอืท�า	ซึง่

มีหลายวิธี	ที่จะได้มาซึ่งเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมด้านทักษะ	ได้แก่	

	 (1)	 การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่เป็นทั้งเรื่องจริง	 และเรื่องสมมติ	 จะสามารถฝึกทักษะ

การตัดสินเชิงจริยธรรมให้กับนักศึกษา		และนักวิชาชีพรุ่นใหม่ได้	อีกทั้งยังเป็นการเปรียบเทียบ

การตัดสินเชิงจริยธรรมของตนเองกับผู้อื่นได้ด้วย	 กรณีศึกษาท่ีน�ามาใช้ควรสร้างการสัมผัส	

สะเทือนทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างรุนแรง	 เพ่ือให้เกิดการจดจ�า	 และมีแรงบันดาลใจ	

ที่ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังต่อไป

	 (2)	 การรับรู ้ประสบการณ์การท�างานของรุ่นพี่ที่ถ ่ายทอดสู ่รุ ่นน้อง	 สู ่นักศึกษา		

พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย	 นักวิชาชีพที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์	

ควรผ่านกระบวนการคัดกรองว่ามีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้	ประสบการณ์	ความสามารถ	
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และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในวงการวิชาชีพได้		นอกจากนี้ทางองค์กรสื่อควรให้ความส�าคัญกับ

การถอดบทเรียนทางจริยธรรมของนักวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ด้วย	 เพื่อยกย่องให้เกียรติ	

ผู้ที่ท�าความดี	มีจริยธรรม

	 (3)	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	สถาบันการศึกษา	สมาคมวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน		

หรอืแม้แต่องค์กรวชิาชพี	ควรให้ส�าคญัในการฝึกอบรมนกัศึกษา	นกัวชิาชพี	ให้มทีกัษะ	มคีวามสามารถ

ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

	 (4)	 การฝึกงานและสหกิจศึกษา	 เป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการท�างาน	

ให้กับนักศึกษา	 เพื่อน�าความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่ภาคปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	ความรู	้

และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาฝึกการตัดสินเชิงจริยธรรมกับสถานการณ์จริง

	 4) เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมด้านพฤติกรรม	 หมายถึง	 การที่คนแสดงถึง	

พฤติกรรมที่ สั งคมชื่ นชอบหรืองดการกระท� าที่ ฝ ่ าฝ ืนกฎระเบี ยบและค ่ านิ ยมในสั งคมนั้ น		

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม	 ซึ่งเป็นการกระท�าที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลายประการ		

เช่น	 การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก	 เป็นต้น	 ส�าหรับผู้ผลิตสื่อทั้งที่เป็นมืออาชีพ	 และไม่ใช	่

มืออาชีพต่างมีประสบการณ์ในการลงมือท�า	ทุกครั้งที่ลงมือท�างานจริง	จะฝึกให้เราคิด	วิเคราะห์	

บนสถานการณ์จริง	 เมื่อส่งผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ก็จะเป็นบทเรียนให้เราจดจ�าต่อไป		

บางครั้ งการท�างานที่ผิดพลาด	 ก็ท�าให ้ เกิดทักษะที่ เ พิ่มขึ้นเพราะเป ็นสถานการณ ์	

ที่ต้องแก้ปัญหาจริง	 ดังน้ัน	 จริยธรรมที่แท้จริง	 จะไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร	 แต่ต้องเรียนรู	้

จากการปฏิบัติงานจริง	ถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็จะเกิดการจดจ�า

	 นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า	 นักวิชาชีพท่ีมีพฤติกรรม	 หรือการกระท�าท่ีอยู่ในกรอบ	

ของจริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพ	 ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสังคม		

และวงการวิชาชีพ	 รวมทั้งต ้องมีการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้นักศึกษา	 นักวิชาชีพ	 ทางด้าน	

สื่อสารมวลชน	 มีพฤติกรรมที่ดี	 ที่เหมาะสม	 เป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ	 โดยการให	้

รางวัล	ให้ทุนการศึกษา	เป็นต้น	

	 จริยธรรมด้านพฤติกรรม	 จะต้องมีควบคู ่กับความรับผิดชอบ	 เมื่อใดที่ลงมือท�า		

ผลก็จะเกิด	 ซึ่งอาจเป็นทั้งผลดี	 และผลเสียที่มีต่อสังคม	 ดังนั้น	 ผู ้ผลิตสื่อและองค์กรสื่อ	

ต้องร่วมกันรับผิดรับชอบ	 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู ้ผลิตสื่อที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม		

มีก�าลังและประพฤติ	 ปฏิบัติต่อไป	 สังคม	 สถาบันการศึกษา	 องค์กรสื่อ	 สมาคมวิชาชีพ		

ควรสร้างกิจกรรมที่ เป ็นขวัญก�าลังใจ	 ยกย่องเชิดชู	 ให ้เกียรติผู ้ผลิตสื่อที่มีพฤติกรรม	

เชิงจริยธรรม
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ความเชื่อมโยงเกี่ยวพันระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมของผู้ผลิตสื่อ 

ในการตัดสินเชิงจริยธรรม

	 ผู้ผลิตสื่อจะมีเกณฑ์ในการตัดสินเชิงจริยธรรมสื่อมวลชนได้	 ก็ต่อเม่ือผ่านกระบวนการ

การเรียนรู ้อย่างมีขั้นตอน	 โดยศึกษาหาความรู ้จากสถาบันครอบครัว	 สถาบันศาสนา		

สถาบันทางการศึกษา	 องค์กรวิชาชีพ	 และมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง	 ต่อผู้อื่น	 ต่อจริยธรรม	

จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน	 มีการฝึกทักษะจากสถานการณ์จริง	 และ	

สถานการณ์สมมติ		และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นประจ�าสม�่าเสมอ

อภิปรายผลการวิจัย

	 จริยธรรมมีความส�าคัญอยู ่ที่การให้คุณค่าของบุคคล	 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง	

ว่าเป็นค่านิยมเฉพาะของบุคคลต่อสิ่งนั้นๆ	 จริยธรรมที่เกิดจากค่านิยม	 2	 ประเภท	 คือ		

ค่านิยมพ้ืนฐาน	และค่านยิมวชิาชพี	ท�าให้บคุคลมอีดุมการณ์ประจ�าวชิาชีพ	มจีรรยาบรรณวชิาชพี

หรือมีพระราชบัญญัติวิชาชีพ	 (จ�าเริญรัตน์	 เจือจันทร์,	 2548)	 	 ดังนั้นในการประกอบอาชีพ	

ทางด้านสื่อสารมวลชน		ผู้ประกอบวิชาชีพนอกจากจะต้องมีจริยธรรมพื้นฐานแล้ว	ยังต้องมีจริยธรรม

วิชาชีพควบคู่กันด้วย	

	 ส�าหรับสื่อมวลชนในประเทศไทย	 หลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนา	 ถือเป็น	

หลักจริยธรรมหนึ่งในวิชาชีพสื่อสารมวลชนไทย	 ได้แก่	 หลักเบญจศีล	 (มุสาวาทา	 เวรมณี)		

เว้นจากการพูดปด	 และหลักเบญธรรม	 (สัจจะ)	 พูดแต่ค�าสัตย์จริง	 (สัมมาอาชีวะ)	 เลี้ยงชีวิต	

ในทางที่ถูกต้อง	(สติสัมปชัญญะ)	มีสติรักษาตนไว้เสมอ

	 นอกจากน้ีหลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนา	 ยังแบ่งเป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 จริยธรรม	

ขั้นพื้นฐาน	จริยธรรมขั้นกลาง	และจริยธรรมขั้นสูง	(พระประมวล	อุตฺตราสโย,	2544:	121-143)	

ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานการกระท�าและการปฏิบัติของมนุษย์ที่มีขั้นตอน	 วิธีการ		

เป้าหมาย	และเกณฑ์วดัค่าของการกระท�าและการปฏบิติัอย่างครบถ้วน	กล่าวโดยสรปุกค็อื	พทุธ

จรยิศาสตร์	และพทุธจรยิธรรม	เป็นศาสตร์ทีว่่าด้วยหลักการกระท�าและการปฏิบัตเิพือ่บรรลคุวาม

ดีสูงสุดของชีวิตในทางพุทธศาสนา	และเกณฑ์ตัดสินการกระท�าและการปฏิบัติเพื่อบรรลุความดี

สูงสุดนั้น

	 แต่ปัญหาจรยิธรรมทีเ่กิดขึน้ในสือ่มวลชนไทย	โดยเฉพาะสือ่สิง่พมิพ์ประเภทบนัเทงิ	จะ

เน้นตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ของผูบ้รโิภคเฉพาะกลุม่	ท�าให้ขาดความระมดัระวงั

ในการน�าเสนอเนื้อหาและภาพ	 เกี่ยวกับเรื่องเพศ	การซุบซิบนินทา	 	ความรุนแรง	ที่ให้น�้าหนัก

ทางด้านอารมณ์	ความรูส้กึมากกว่าเหตุผล	ซึง่สวนทางกบัแนวคดิทางจรยิธรรมท้ังทางพทุธศาสนา	

และการท�าหน้าที่ของอิมมานูเอล	ค้านท์		ค้านท์รังเกียจอารมณ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฝ่าย

บวกหรือฝ่ายลบ	 	 เนื่องจากเขาเล็งเห็นว่าอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของ	
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เหตุผล		ดังนั้นอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น		อารมณ์รัก		เกลียด		เมตตา		สงสาร		ถือว่าใช้ไม่ได้ทั้งนั้น		

เช่น		ผู้พิพากษาเห็นจ�าเลยบีบน�้าตา		มีเสียงสั่นเครือในการสารภาพความผิดแล้วเกิดความสงสาร

พิพากษายกฟ้องจ�าเลย		ในทัศนะของเขา	ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทั้งบวกและลบ		ล้วนมีผลกระทบ

ต่อหน้าที่ทั้งนั้น		ดังนั้น		อารมณ์จึงเป็นสิ่งไม่ดี		ในบางครั้งหน้าที่อาจจะตรงกับอารมณ์ฝ่ายบวก		

ดังที่กล่าวแล้ว		ค้านท์ไม่ได้มองว่าความเมตตา		กรุณาซึ่งเป็นอารมณ์ฝ่ายบวกเป็นสิ่งไม่ดี		แต่เขา

ถือว่ามันไม่มีค่าทางจริยธรรม		

	 นอกจากนี้ปัญหาจริยธรรมสื่อมวลชนไทย	 ยังให้ความส�าคัญกับผลก�าไรทางธุรกิจ	

มากกว่าผลประโยชน์ของสาธารณ	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า	

ประโยชน ์ส ่วนรวม	 ถ ้าพิจารณาตามแนวคิดประโยชน ์นิยม	 ถือว ่าสื่อมวลชนไทย	

ขาดจริยธรรมในด้านการน�าความสุขสู ่สาธารณชน	 กล่าวคือ	 “การกระท�าจะถูกต้อง	

ทางศีลธรรมได้	 ก็ต ่อเมื่อน�ามาซึ่ง	 “มหสุขสู ่มหชน”	 หรือน�ามาซึ่งความสุขท่ีมากท่ีสุด		

(และความทุกข์ที่น้อยที่สุด)	 ของคนจ�านวนมากท่ีสุด”	 จอห์น	 สจวต	 มิลล์	 นักคิดส�าคัญ	

ของกลุ่มประโยชน์นิยมเชื่อว่า	 แนวคิดทางศีลธรรมจะต้องบอกได้ว่า	 ควรท�าอะไร	 หรือการ	

กระท�าอะไรที่ถูกต้องชอบธรรม	 หรือหน้าที่ทางศีลธรรมของเราคืออะไร	 ดังนั้นกฎทางศีลธรรม	

ของประโยชน์นิยมเป็น	 “กฎค�าสั่งเด็ดขาด”	 ไม่เข้าข้างใคร	 พิจารณาความสุขความทุกข์	

ของทุกคนอย่างเท่าเทียม	 การตัดสินคุณค่าทางศีลธรรมอยู ่ที่การตัดสินตัวการกระท�า		

และผลของการกระท�า

	 ปัญหาจริยธรรมสื่อมวลชนไทย	 นอกจากจะเกิดจากผู้ปฏิบัติงานในสื่อมวลชนประเภท	

ต่าง	 ๆ	 แล้ว	 ยังพบว่าองค์กรสื่อมวลชน	 สมาคมวิชาชีพ	 	 และผู้เกี่ยวข้อง	 เช่น	 นักวิชาการ	

ทางด้านสื่อสารมวลชน		นักศึกษาที่ศึกษาทางด้านสื่อสารมวลชน	ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	 ในฐานะผู ้รักษาจริยธรรมสื่อมวลชนไทย	 กลับให้ความส�าคัญ	

ในเรือ่งจริยธรรมน้อยกว่าผลก�าไรทางธรุกจิ		ทางด้านสมาคมวชิาชพีกย็งัขาดความเข้มแขง็ในการ

ก�ากับดูแลกันเอง	 เป็นเหตุให้รัฐเข้ามาใช้อ�านาจควบคุมสื่อ	 ส่วนผู้รับสารในสังคมไทยก็ยังไม	่

เข้มแข็งพอ

 เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมด้านความรู้	 โสกราตีส	 นักปรัชญาชาวกรีก	 กล่าวถึง

บุคคลที่รู ้และเข้าใจถึงธรรมชาติของความดีว่า	 เขาจะไม่พลาดจากการประกอบกรรมดี		

เขาจะไม่ท�าความชัว่	เพราะความไม่รูน้ัน่เองท�าให้เขาต้องท�าความชัว่	ความเขลาเป็นความชัว่ร้าย

พอๆ	 กับความไม ่รู ้ 	 ไม ่มี ใครตั้ งใจท�าผิด	 (None	 intentionally	 does	 wrong.)		

ที่เขาท�าผิดเพราะเขาไม่รู้	จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น	จึงพอสรุปได้ว่า		“ความรู้ก่อให้เกิดสาระ

ของคุณธรรม บุคคลไม่เคยท�าความผิดท้ังๆ รู ้เลย”	 	 (ธัญญารัตน์	 พฤนท์พิตรทาน		

และคณะ,	2543:	5)	
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	 นอกจาก“ความรู ้”	 จะท�าให้มนุษย์เกิดค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง	 ซึ่งจะสร้าง	

ประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้มีการด�าเนินชีวิตตามพฤติกรรมที่สังคมก�าหนด	 และให้ค�าแนะน�าว่า	

“ความรู้”	ที่ถูกต้องซึ่งจะให้กับสังคมนั้น	ควรมีการศึกษาวิจัยว่า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น วัฒนธรรมอะไรที่มีอยู ่เดิมที่ควรด�ารงรักษาไว้ 

วัฒนธรรมใดที่ควรมีการปฏิรูป และวัฒนธรรมใดควรสร้างขึ้นใหม	่ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ที่จะ

ผ่านเข้าไปในกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมสมัยใหม่ไปสู่คนในสังคม	 มีความน่าเชื่อถือและ

สอดคล้องกับบริบทท่ีเกิดขึ้นจริง	 ซึ่งจะท�าให้การน�าความรู้นั้นไปสู่การปฏิบัติเป็นท่ียอมรับ		

เกดิความเชือ่	และยดึถอืประพฤติปฏิบติัจนเป็นวถีิชวีติ	หรอืฝังลกึอยูใ่นจติวญิญาณของคน	สงัคม

นั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน	

	 เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมด้านทัศนคติ	 	 การตัดสินเชิงจริยธรรมสื่อ	 จะต้อง	

มาจากทัศนคติเชิงบวกของผู ้ผลิตสื่อ	 ใน	 3	 ด ้าน	 ได ้แก ่	 (1)	 ทัศคติที่ดีต ่อจริยธรรม		

จรรยาบรรณวิชาชีพ	 (2)	 ทัศคติที่ดีต่อตนเอง	 และต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน	 (3)	 ทัศนคติ	

ที่ดีต่อประชาชน	 ต่อผู้รับสาร	 หรือผู้บริโภคสื่อ	 	 โรเจอร์	 (Roger,	 อ้างถึงใน	 สุรพงษ์	 โสธนะเสถียร,	

2533:	 122)	 ได้กล่าวถึง	 ทัศนคติ	 ว่าเป็นดัชนีช้ีว่าบุคคลนั้นคิดและรู ้สึกอย่างไร	 กับคน	

รอบข ้ า ง 	 วั ตถุ ห รื อสิ่ ง แวดล ้ อมตลอดจนสถานการณ ์ ต ่ า ง 	 ๆ 	 โดยทั ศนคติ นั้ น	

มีรากฐานมาจาก	 ความเชื่อที่อาจส่งผลถึง	 พฤติกรรมในอนาคตได้	 ทัศนคติจึงเป็นเพียง	

ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า	 และเป็นมิติของการประเมิน	 เพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบ

ต่อประเด็นหนึ่ง	 ๆ	 ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล	 (Interpersonal	 Communication)		

ที่ เป ็นผลกระทบมาจากการรับสาร	 อันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป	 และสอดคล้องกับ			

ดารณี	 พานทอง	 (2542:	 43)	 กล่าวว่าการแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น			

3		ประเภท	คือ

	 1)  ทัศนคติในทางบวก		(Positive		Attitude)		คือ		ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทาง

ที่ดหีรือยอมรับ		ความพอใจ		เช่น		นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน		เพราะเป็น

วิชาชีพที่มุ่งประโยชน์ของประชาชน	เป็นต้น

	 2)  ทัศนคติในทางลบ		(Negative	Attitude)			คือ		การแสดงออก	หรือความรู้สึกต่อ
สิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ	ไม่ดี		ไม่ยอมรับ		ไม่เห็นด้วย	เช่น		นาย	ก.	ไม่พอใจ	การรายงานข่าว
พยากรณ์อากาศที่เน้นความสนุกสนานมากกว่าเนื้อหาสาระ	เป็นต้น

 3)  การไม่แสดงออกทางทัศนคติ  หรือมีทัศนคติเฉยๆ		คือ		มีทัศนคติเป็นกลางอาจ

จะเพราะว ่ า ไม ่มีความรู ้ ความเข ้ า ใจในเรื่ องนั้นๆ	 เช ่น	 เรามีทัศนคติที่ เป ็นกลาง	

ต่อความรุนแรงของสถานการณ์	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เนื่องจากเราไม่มีความรู ้		

ความเข้าใจ	ในสถานการณ์นั้น	ๆ	
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		 	จะเหน็ได้ว่าการแสดงออกของทศันคตินัน้	เกดิจากการก่อตวัของทศันคตทิีส่ะสมไว้เป็น

ความคิดและความรู ้สึก	 	 จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ	 ออกมาตามทัศนคตินั้น		

และสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา	ตันสุวรรณนนท์	(2541)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ

การขาดความรบัผดิชอบทางจรยิธรรมของนกัหนงัสอืพมิพ์ในมมุมองของนกัหนงัสอืพมิพ์		ในส่วน

ของทัศนคติและความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ์	พบว่า

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในทางบวก	 โดยเห็นว่า

จรรยาบรรณมปีระโยชน์ช่วยในการเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณทีีเ่กิดปัญหาทางจรยิธรรม

ขึ้น	 และจรรยาบรรณยังสามารถควบคุมความประพฤติ	 ให้นักหนังสือพิมพ์มีความรับผิดชอบ	

ต่อสังคมมากขึ้น

	 เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมด้านทักษะ	 ผู้ผลิตสื่อจะสามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ได้	จ�าเป็นต้องผ่านการฝึกฝน	ลงมอืท�า	ซึง่มหีลายวธิ	ีทีจ่ะได้มาซึง่เกณฑ์การตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม

ด้านทักษะ	 ได ้แก ่	 (1)	 การเรียนรู ้ผ ่านกรณีศึกษาที่ เป ็นทั้งเรื่องจริง	 และเรื่องสมมต	ิ	

(2)	 การรับรู้ประสบการณ์การท�างานของรุ่นพี่ท่ีถ่ายทอดสู่รุ ่นน้อง	 สู่นักศึกษา	 พร้อมร่วม	

แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย	 (3)	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 และ	 (4)	 การฝึกงาน		

และสหกิจศึกษา

	 สอดคล้องกบัหลกัคุณธรรมทางสายกลางของอรสิโตเตลิ	ทีก่ล่าวถงึการเกดิคุณธรรมทาง

นิสัยด้วยการฝึกอบรม	การลงมือปฏิบัติและศึกษา	มิเช่นนั้นแล้วคุณธรรมจะไม่บังเกิด	

 เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมด้านพฤติกรรม	 	 จริยธรรมด้านพฤติกรรม	 จะต้องมี

ควบคู่กับความรับผิดชอบ	 เมื่อใดที่ลงมือท�า	 ผลก็จะเกิด	 ซึ่งอาจเป็นท้ังผลดี	 และผลเสียที่มีต่อ

สังคม	ดังนั้น	ผูผ้ลิตสื่อและองค์กรสื่อต้องร่วมกันรับผิดรบัชอบ	และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิต

สื่อที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	 มีก�าลังใจและประพฤติ	 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมต่อไป	 สังคม	

สถาบันการศึกษา	องค์กรสื่อ	สมาคมวิชาชีพ	ควรสร้างกิจกรรมที่เป็นขวัญก�าลังใจ	ยกย่องเชิดชู		

ให้เกียรติผู้ผลิตสื่อที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	

	 ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของเสรมิศกัดิ	์	วศิาลาภรณ์	และเอนกกลุ	กรแีสง	(2522:	42-43)	

ให้ความหมายว่า		การปฏิบัติ	หมายถึง	ความสามารถที่จะน�าเอาวิธีการ	ทฤษฎี	กฎเกณฑ์	และ

แนวคิดต่างๆ	 ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง	 หรือการจ�าลองได้อย่างถูกต้อง	 กรอบในการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ	 (Professional	 Practice	 Framework	 -	 PPF)	 ประกอบด้วย		
1)	 ค�าจ�ากัดความ	 (Definition)	 ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์พื้นฐาน	 ลักษณะงาน	 และขอบเขต	

ของงาน	 2)	 ประมวลจรรยาบรรณ	 (Code	 of	 Ethics)	 ซ่ึงระบุถึงหลักการและความประพฤติ	

ที่พึงปฏิบัติของผู ้ปฏิบัติงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง	 ประมวลจรรยาบรรณนี้ได้บรรยาย	

ถึงแนวทางการปฏิบัติงานและความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานที่คาดหวังในขั้นต�่า	3)	มาตรฐานสากล	

การปฏิบัติงานวิชาชีพ	 (International	 Standards)	 ซึ่งเน้นในหลักการและให้แนวทาง	
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ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมงาน	 โดยเนื้อหาประกอบด้วย	 แถลงการณ์ของความต้องการ	

พืน้ฐานส�าหรบัการปฏบิติังานวชิาชพี	และการประเมินความมปีระสทิธผิลของการปฏบิตังิานนัน้	ๆ 	ซึง่

เป ็นความต้องการในระดับสากลที่สามารถน�ามาปรับใช้ในระดับบุคคลหรือองค์กรได้		

และการตีความ	ซึ่งให้ค�าอธิบายวลี	หรือแนวความคิดที่ปรากฏอยู่ในแถลงการณ์นั้น	ๆ	

	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดประโยชน์นิยมของจอห์น	 สจ๊วต	 มิลล์	 ท่ีกล่าวไว้ว่า

ประโยชน์สุขเป็นเกณฑ์ตดัสนิความผดิถกู	ชัว่ด	ีกล่าวคอื	การกระท�าทีก่่อให้เกดิประโยชน์สขุมาก

ที่สุดแก่คนจ�านวนมากที่สุด	 ถือว่าเป็นการกระท�าท่ีดีการกระท�าท่ีถูกต้องหรือท่ีควรท�า	

คือการกระท�าที่ท�าให้เกิดปริมาณความ	สุขสูงที่สุด	นั่นก็คือ	เราควรเลือกการกระท�าที่ก่อให้เกิด	

ความสุขจ�านวนมากกว่าการกระท�าอืน่ๆ	หรอืในกรณทีีเ่ราอยูใ่นสถานการณ์ทีไ่ม่ว่าจะเลอืกอะไร	

ก็น�าไปสู่ความทุกข์	ทั้งสิ้น	เราก็ควรเลือกการกระท�าที่ก่อให้เกิดความทุกข์น้อยที่สุด	

ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย	 สามารถน�าไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน	

ทางด ้านจริยธรรมสื่อสารมวลชน	 ให ้มีความทันสมัย	 เท ่าทันสถานการณ์ทางสังคม	

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา		นอกจากนี้การน�ากรณีศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน	ยังช่วยให้

ห้องเรียนจริยธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลต่อการสร้างทักษะด้านการใช้เหตุผล		

โดยกรณีศึกษานั้นต้องมีความน่าสนใจและมีความใกล้เคียงกับประสบการณ์ของผู้เรียน

	 2.	 จริยธรรมด้านการประพฤติตนโดยชอบในสังคม	 มาจากการอบรม	 บ่มเพาะ		

และสื่อมวลชนในฐานะสถาบันหนึ่งที่มีหน้าที่สังคมกรณ์	 (Socialization)	 ควรสะท้อนภาพแห่ง

การประพฤติดีเพื่อหล่อหลอมคนในสังคม	ให้มีจิตส�านึกแห่งการประพฤติดี	

	 3.	 การมีนักวิชาชีพต้นแบบ	 มีความส�าคัญอย่างมาก	 เนื่องจากผลการวิจัยได้สรุปว่า	

คนต้นแบบสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักวิชาชีพรุ่นใหม่	 ดังนั้นจึงควรสรรหา	

นักวิชาชีพต้นแบบที่พร้อมด้วยประสบการณ์	 มีเทคนิควิธีการและเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน		

จะท�าให้ห้องเรียนจริยธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 4.	 สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา	 ที่มีการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์	

วารสารศาสตร์	สื่อสารมวลชน	ควรมีการประเมินความรู้	ทัศนคติ	พฤติกรรม	ทางด้านจริยธรรม

ระดับปัจเจกบุคคลกับนักศึกษาใหม่	 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษา		

และก่อนจบการศึกษาก็ควรประเมินความรู้	ทัศนคติ	พฤติกรรม	ทางด้านจริยธรรมระดับวิชาชีพ	

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกวิชาชีพต่อไป	

	 5.	องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน	ควรมีกระบวนการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน	ด้วยวิธีการวัด

ประเมินผลความรู ้	 ความเข้าใจ	 ทัศนคติ	 ทักษะ	 และพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมระดับ

ปัจเจกบุคคล	และระดับวิชาชีพ	
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต
	 1.	 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการน�าแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานดั้งเดิมที่เกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรมมาอ้างองิ	ส�าหรบัการท�าวจิยัครัง้ต่อไปควรน�าแนวคดิทีม่คีวามร่วมสมยัมาประกอบการ

วิเคราะห์เพื่อให้งานวิจัยมีความทันสมัย	

	 2.	จากผลการวิจัยในครั้งนี้	ที่เสนอแนะให้มีการประเมินผลความรู้	ความเข้าใจ	ทัศนคติ	

ทักษะ	และพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมระดับปัจเจกบุคคล	และระดับวิชาชีพสื่อสารมวลชน	ใน

งานวิจัยชิ้นต่อไปควรเป็นงานวิจัยสร้าง	เครื่องมือเพื่อวัด	ประเมินผลความรู้	ความเข้าใจ	ทัศนคติ	

ทักษะ	และพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมระดับปัจเจกบุคคล	และระดับวิชาชีพสื่อสารมวลชน



23 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 พ.ศ.2558

บรรณานุกรม

	 จินตนา	 ตันสุวรรณนนท์.	 2541.	 “ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดความรับผิดชอบทาง
จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์.”	 วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต	คณะนิเทศศาสตร์,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
	 จ�าเริญรัตน์	 เจือจันทร์.	 2548.	จริยศาสตร์: ทฤษฎีจริยธรรมส�าหรับนักบริหารการ
ศึกษา. กรุงเทพฯ:	โอเดียนสโตร์.
	 ดารณี	พานทอง.	ทฤษฎีการจูงใจ. กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.
	 ดวงเดอืน	พนัธมุนาวนิ	และเพญ็แข	ประจนปัจจนกึ.	2520.	จรยิธรรมของเยาวชนไทย. 
รายงานการวิจัยฉบับที่ 21 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร กรุงเทพฯ :	โรงพิมพ์กรมศาสนา.	
	 ธัญญารัตน์	 พฤนท์พิตรทาน	 และคณะ.	 2543.	 รายงานการศึกษาวิจัยการศึกษารูป
แบบและวิธีการพัฒนา คุณธรรมและ จริยธรรม. กรุงเทพฯ:	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	
ส�านักงาน	ก.พ.
	 นฤมล	 วีระวงศ์ชัย.	 2547.	 “ความรู ้ และความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ 
ต่อการก�ากบัดแูลตนเองในวชิาชีพภายใต้สภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต.ิ”	วทิยานพินธ์	ปรญิญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	คณะนิเทศศาสตร์,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
	 พระประมวล	 อุ ตฺตราสโร	 (น ้อยทรง) . 	 2544.  เปรียบเทียบจริยศาสตร ์ 
(ทฤษฎีว่าด้วยความดี). กรุงเทพฯ:	เฉลิมมงคลการพิมพ์.
	 พุทธทาสภิกขุ.	2521.	การศึกษาคืออะไร. กรุงเทพฯ:	ธรรมบูชา.
	 วศิน	อินทสระ.	2539.	จริยศาสตร์. กรุงเทพฯ:		บรรณาคาร.
	 วิโรจน์	ศรีหิรัญ.	2544. จิตส�านึกทางวารสารศาสตร์ และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ของช่างภาพหนังสือพิมพ์.กรุงเทพฯ:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
	 ศริวิรรณ	อนนัต์โท.	2556.	จรยิธรรมในวชิาชพีสือ่มวลชน. กรงุเทพฯ:	ส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย.
	 สุรพงษ์	 โสธนะเสถียร.	 2533. การสื่อสารเพื่อการจัดองค์กธุรกิจ. กรุงเทพฯ:	 ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
	 เสริมศักดิ์		วิศาลาภรณ์	และเอนกกุล	กรีแสง.	2522. หลักการเบื้องต้นของการวัดการ
ศึกษา. โครงการต�าราของมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ	พิษณุโลก.
	 อนันต์	ศรีโสภา.	2535. การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่	3,	กรุงเทพฯ:	ไทยวฒันาพานชิ.
	 Good,	Carter	V.	1974.	Dictionary of Education.	New	York:	McGraw	-	Hill	
Book	Company.
	 Roger	 Crisp.	 2000.	Nicomachean Ethics.	 United	 kingdom	 :	 Cambridge		
University	Press.



24อศิราปรทิศัน์

ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย 

และจริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่น 

Knowledge of Laws and Ethics of Local Mass Media.
		 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี* 

 รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์*

	 ในห้วงเวลาของการควบคุมอ�านาจภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	

ตั้งแต่วันที่	 22	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2557	 เป็นต้นมา	 การควบคุมสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นสิ่ง	

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 ภายใต้การจัดระเบียบของ	 คสช.	 ได้มีการออกข้อบังคับหลายข้อ	

ที่สุ ่มเสี่ยงต ่อการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชน	 อย่างไรก็ตาม		

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ผู ้บัญชาการทหารบก	 (ผบ.ทบ.)	 ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบ	

แห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้กล่าวในกิจกรรมเส้นทางการปฎิรูปประเทศไทย	 หรือคิกออฟปฏิรูป	

ประเทศไทยถึงนโยบายในการปฏิรูปประเทศไทย	ซึ่งปฏิรูปสื่อก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายส�าคัญด้วย	

(ประยุทธ์	จันทร์โอชา	“เส้นทางปฏิรูปประเทศไทย”	9	สิงหาคม	2557)

	 การปฏิรูปสื่อโดยเฉพาะสื่อวิทยุโทรทัศน์	 ส่วนใหญ่มักได้รับการกล่าวถึงในรูปของการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างเพื่อลดอ�านาจผูกขาดของภาคราชการในการเป็นเจ้าของคล่ืนความถ่ี		

ให้กระจายไปสู่ภาคเอกชน	 และ	 ภาคประชาชน	 ส่วนการปฏิรูปมาตรฐานจริยธรรมผู้ประกอบ

วิชาชีพส่ือและคุณสมบัติของเจ้าของกิจการสื่อยังไม่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร	

(สมชัย	สุวรรณบรรณ		31	สิงหาคม		2557)

	 หัวใจที่ส�าคัญในการปฏิรูประบบสื่อในประเทศไทยมีองค์ประกอบ	 4	 ประการ		

(สมเกียรติ 	 ตั้ งกิจวานิชย ์และคณะ	 “การปฏิรูป ส่ือ”	 2545: 	 บทคัดย ่อ ) 	 ได ้แก ่			

1)	 การสร้างระบบสื่อในรูปแบบใหม่	 2	 กลุ่มคือ	 สื่อสาธารณะและสื่อชุมชน	 เพื่อเป็นทางเลือก	

ให ้แก ่ประชาชนที่ ไม ่ ได ้ เป ็นเป ้าหมายของสื่อเชิงพาณิชย ์ 	 และต ้องการรับข ่าวสาร	

ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ	 2)	 การสร้างกลไกในการตรวจสอบ	 สื่อโดยภาคประชาสังคม	

	ในรปูขององค์กรทีท่�างานอย่างมอือาชพี	3)	การสร้างกลไกของการก�ากบัดแูลโดยรฐั	ในประเดน็

โครงสร้าง	 โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นในตลาดวิทยุและโทรทัศน	์	

ควบคู ่ไปกับการส่งเสริมการก�ากับดูแลตนเองของกลุ ่มวิชาชีพสื่อในด้านเนื้อหา	 และ		

 *ผู้เขียนทั้งสองท่านเป็นนักวิจัยและอาจารย์ประจ�าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
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4)	 การจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์

สาธารณะ

		 หากพจิารณาปัญหาใหญ่ของสือ่ของไทย	คงหนไีม่พ้นเรือ่ง	การผกูขาดสือ่จากทัง้รฐัและ

กลุ ่มทุนโดยเฉพาะสื่อในยุคดิจิทัล	 ที่ถือว ่ามีการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจและผลก�าไร		

ภายใต้แรงกดดันในการแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ปัญหาเรื่องศักยภาพของสื่อมวลชน	

ทั้งความเป็นมืออาชีพและปัญหาด้านจริยธรรม	 การพัฒนาการเทคโนโลยีที่ก ้าวหน้า	

ในด้านส่ือ	 มิได้ช่วยให้การปฏิรูปส่ือส�าเร็จลุล่วงลงได้	 หากสังคมไทยยังขาดองค์ความรู ้	

เพ่ือการเปลีย่นแปลงไปจากระบบเดิมๆ	เพือ่ให้สือ่มวลชนเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะอย่าง

แท้จริง	 และไปสู่ภาพที่พึงปรารถนาของระบบสื่อ	 นั่นคือ	 มีอิสระอย่างแท้จริงภายใต้รัฐและทุน	

(บทบรรณาธิการ	ไทยโพสต์	28	สิงหาคม	2557)

	 การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนท้องถ่ินท่ีมีเสรีภาพอย่างมากในช่วง	

ก่อนรัฐประหารเมื่อวันท่ี	 22	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2557	 (ช่วงรอยต่อระหว่าง	 พ.ศ.	 2550	 -	 2557)		

การท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนอาจไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	 กลุ่มคนด้อยโอกาส	

เด็กและเยาวชน	 หรือ	 องค์กรอื่นๆ	 ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองสิทธินั้นอยู่	 ส่งผลให้มีการฟ้องร้อง

สื่อมวลชนเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้สื่อมวลชนเองก็มีความต้องการที่จะแสวงหาความรู ้		

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของตนด้วยเช่นกัน	 ดังจะเห็นได้จาก

โครงการบริการสังคมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ที่ได้จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“กฎหมายส�าหรับผู้ท�างานด้านการสื่อสาร”	เมื่อ	พ.ศ.	2556	ที่จังหวัด

เชียงใหม่	 ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนท้องถ่ินเป็นอย่างมาก	 โดยได้สะท้อนปัญหา	

เรื่องการขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ	 ซึ่งสื่อมวลชนเองเห็นว่ามีความจ�าเป็นอย่างมาก	

ในการท�าข่าวหรือรายการอื่นๆ	 อย่างไรก็ตาม	 งานวิจัยที่ผ ่านมาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	

ยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย		จากการศึกษาพบว่า			มีเพียงงานวิจัยของปองปรารถน์	สุนทรเภสัช		

(2555)	 ที่ศึกษาเรื่องความรู ้และการใช้ความรู ้ด ้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน	

ของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดล�าปาง	

	 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินบางส่วนประสบกับปัญหา

เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยมักไม่ได้รับสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้		

	 ดงันัน้	อาจกล่าวได้ว่า	ความต้องการความรู	้ความเข้าใจด้านกฎหมายและจรยิธรรมของ

สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิ่น	 จึงยังคงส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมากต่อการท�างานของ

สื่อมวลชน		โดยที่สื่อมวลชนท้องถิ่น	เป็นกลุ่มวิชาชีพที่มีจ�านวนมาก	กระจายตามภูมิภาคต่างๆ	

ทั่วประเทศ	มีแนวทางการท�างานที่แตกต่าง	การสร้างความรู้	ความเข้าใจ	อันเป็นส่วนหนึ่งของ

การปฏิรูปสื่อจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
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การวจิยัเรือ่ง	“ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งกฎหมายและจรยิธรรมของสือ่มวลชนท้องถ่ิน”	จงึมุง่ความ

สนใจเพื่อที่จะศึกษา	1)	ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรม

ของสื่อมวลชนท้องถิ่น	 2)	 ความต้องการความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและจริยธรรมของ

สื่อมวลชนท้องถิ่น	และ	3)	เสนอแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ

จริยธรรมให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่น

	 การวิจัยนี้	 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	 ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ		

การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 สื่อมวลชนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ	ทั่วประเทศ	ประกอบ

ด้วย	หนังสือพิมพ์	วิทยุกระจายเสียง	โทรทัศน์	เคเบิ้ลทีวี	เว็บไซต์	และสื่ออื่นๆ	จ�านวน	400	คน	

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	ประกอบด้วย	ค่าความถี่	

ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation	 หรือ	 S.D.)		

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มกับสื่อมวลชนท้องถิ่นระดับ

บริหาร	(ผู้บริหาร/บรรณาธิการ)	และระดับปฏิบัติการ	(ผู้สื่อข่าว	ผู้รายงานข่าว)	ในส่วนภูมิภาค	

จ�าแนกตามประเภทสื่อมวลชน	คือ	หนังสือพิมพ์	วิทยุกระจายเสียง	โทรทัศน์	เคเบิ้ลทีวี	เว็บไซต์

และสื่ออื่นๆ	 จากพื้นที่ที่ท�าการศึกษา	 (จังหวัด)	 ได้แก่	 จังหวัดสุโขทัย	 จังหวัดอุบลราชธานี		

จังหวัดเพชรบุรี	 และจังหวัดสงขลา	พื้นที่ละ	 12	 คน	 รวมตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน	 48	 คน	 และ

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการพรรณนาเชงิวเิคราะห์	เกบ็ข้อมูลระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์	-	เมษายน	2558	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สื่อมวลชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	

กฎหมายอยู่ในระดับน้อย	 ในขณะที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนในระดับ

มาก	 2)	 ความต้องการความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและจริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถ่ิน

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและต้องการในทุกๆเรื่องในระดับที่เท่าๆ	กัน	3)	แนวทางการเสริมสร้าง

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมให้กับสื่อมวลชนท้องถ่ิน	 ประกอบด้วย			

3.1)	การจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้เกีย่วกบักฎหมายและจรยิธรรม	3.2)	การจดัท�าคูม่อื	เอกสาร	

และสื่อต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและจริยธรรมส�าหรับสื่อมวลชนท้องถิ่น	 โดยอาจน�าเสนอ

ในลักษณะของการสรุปสาระส�าคัญที่สื่อมวลชนท้องถิ่นต้องรู้	 รวมถึงหลักและแนวปฏิบัติด้าน

จริยธรรมที่สื่อมวลชนท้องถิ่นพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบ

วิชาชีพ	 ตลอดจนยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของตน	 3.3)	 การจัดให้มีการประชุม/สัมมนา	

สื่อมวลชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ		3.4)	องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนควรมีมาตรการใน

การส่งเสริม	 สนับสนุน	 และสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่น			

3.5)	 การส่งเสริมสนับสนุนให้สื่อมวลชนท้องถ่ินมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย	 หรือจัดตั้งเป็น

สมาคม/ชมรมวิชาชีพอย่างเป็นทางการ	 3.6)	 การจัดท�าแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสารความ

เคล่ือนไหวเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน	 ส�าหรับส่ือมวลชนท้องถ่ินโดยมีรายละเอียด	

ของข้อมูล	ดังนี้
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1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความตระหนักรู ้เกี่ยวกับจริยธรรมของ

สื่อมวลชนท้องถิ่น

           1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของสื่อมวลชนท้องถิ่น

	 		ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายของสือ่มวลชนท้องถิน่	มข้ีอค้นพบทีน่่าสนใจ	ดงันี้

	 	1) ระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายของสือ่มวลชนท้องถิน่	กลุม่ตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชนในระดับน้อย	 ร้อยละ	 53.3		

รองลงมาคือ	 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง	 ร้อยละ	 36.2	 และมีความรู้ความเข้าใจใน

ระดับมาก	ร้อยละ	10.5

	 	 2) ประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของสื่อมวลชนท้องถิ่น กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจในระดับน้อย	 (ตอบถูกต้องได้น้อยกว่าร้อยละ	 60.0)	 ระดับ	

ปานกลาง	 (ตอบถูกต้องระหว่างร้อยละ	 50.0	 -	 60.0)	 และระดับมาก	 (ตอบถูกต้องได้มากกว่า	

ร้อยละ	60.0)		ดังนี้

	 	ประเด็นกฎหมายที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย	มีทั้งหมด	10	ประเด็นตาม

ล�าดับ	 ได้แก่	 1)	 กฎหมายแพ่งฯ	 (ละเมิดต่อช่ือเสียง-ความยินยอมไม่ท�าให้เป็นละเมิด		

ผู้ให้ข้อมูลละเมิดตนเองไม่สามารถฟ้องร้องสื่อในภายหลังได้)	 2)	 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ	์

(คนสัญชาติไทยเท่าน้ันที่จะเป็นเจ้าของหรือผู ้ถือหุ ้นส่วนใหญ่ได้)	 3)	 กฎหมายลิขสิทธิ	์

(ข่าวเป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์)	 4)	 กฎหมายของ	 กสทช.	 (การตรวจก่อนหรือการเซ็นเซอร์)	

5)	 กฎหมายของ	 กสทช.	 (การแบ่งประเภทใบอนุญาต)	 6)	 พระราชบัญญัติข ้อมูลข ่าวสาร	

ของราชการ	 (ข้อมูลที่เปิดเผยได้และไม่ได้)	 7)	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน�าเสนอข่าวเด็กและ

เยาวชน	 (การจัดแถลงข่าวเรื่องเด็กและเยาวชนท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 สื่อน�าเสนอข่าวไม่ได้)		

8)	กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา	 (ข้อยกเว้นในกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค	หากการน�าเสนอ

เกินจริงจนเข้าใจได้ว่าไม่เป็นจริง	ไม่มีความผิด)	9)	กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา	(เครื่องส�าอาง-

การขออนุญาต)	 10)	 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์	 (คุณสมบัติของเจ้าของ	 ผู้พิมพ์	 ผู้โฆษณา		

และบรรณาธิการ)			

	 	ประเด็นกฎหมายที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง		มีทั้งหมด	4	ประเด็น	

ตามล�าดับ	 ได้แก่	 1)	 กฎหมายโฆษณา	 (พระราชบัญญัติยา-กรณีบุคลากรทางการแพทย์	

ไม่สามารถยกย่องสรรพคุณยา)	 2)	 รัฐธรรมนูญ	 (ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน	 -	

นักการเมืองไม่สามารถเป็นเจ้าของกิจการสื่อทุกประเภทได้)	 3)	 กฎหมายเก่ียวกับความผิดทาง

คอมพิวเตอร์(การเผยแพร่ข่าวบนอินเทอร์เน็ตด้วยการโพสต์และแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จถือ	

ว่ามีความผิด)	 4)	 รัฐธรรมนูญ	 (เรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน-สื่อไม่สามารถน�าเสนอเรื่องที	่

เกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องก�าลังพล	ยุทโธปกรณ์ในทางการทหารได้)		
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									 ประเดน็กฎหมายทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจในระดับมาก	มทีัง้หมด		6	ประเดน็ตามล�าดบั	

ได้แก่	1)	กฎหมายลิขสิทธิ์		(การละเมิดลิขสิทธิ์	ด้วยการคัดลอกงานและข้อยกเว้น)			2)	กฎหมาย

เกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์	 (เชื่อมโยงกับความผิดกฎหมายอาญา-หมิ่นประมาท	และผิด

กฎหมายแพ่งฯ-การละเมดิต่อชือ่เสยีงกรณมีกีารเผยแพร่ข้อความหมิน่ประมาทบนอนิเทอร์เนต็)		

3)	 กฎหมายอาญา(ฐานบุกรุก-กรณีผู ้สื่อข่าวไม่สามารถบุกรุกเข้าไปในเคหะสถานหาก	

ไม่ได้รับอนุญาต)	 4)	 กฎหมายแพ่งฯ	 (ละเมิดต่อช่ือเสียง-กรณีผู้สื่อข่าวมีความผิดหากน�าเสนอ	

เรื่องชู ้สาวซึ่งส่วนตัวของนักการเมืองท้องถ่ินแล้วภายหลังพิสูจน์ได้ว่าไม่จริง	 ต้องชดใช	้

ค่าเสียหายทางแพ่งฯ)	5)	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน�าเสนอข่าวเด็กและเยาวชน	 (ผู้สื่อข่าวไม่

สามารถเปิดเผยชื่อและภาพของเด็กและเยาวชน	 รวมทั้งพ่อแม่ของเด็กและเยาวชน)	 และ		

6)	 กฎหมายอาญา	 (หมิ่นประมาท-กรณีสื่อมวลชนมีความผิดหากน�าเสนอเรื่องส่วนตัวท่ี	

อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับดารา	นักแสดงและบุคคลมีชื่อเสียง)

ตารางที่ 1 	จ�านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของสื่อมวลชน

ประเด็น
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1.	 ส่ือมวลชนสามารถน�าเสนอ

เรื่องส่วนตัวของดารา	 นักแสดง	

และบุคคลที่มีชื่อเสียงได้โดยไม่มี

ความผิด*

126 31.5 244 61.0 30 7.5 400 100.0

2.	 	สื่อมวลชนสามารถเข้าไปท�า

ข่าว ในบ้านนักการเมืองได้โดย	

ไม่ต้องขออนุญาต	 เนื่องจากเป็น

ตัวแทนของประชาชน*

74 18.5 304 76.0 22 5.5 400 100.0

3.		นักการเมืองไม่สามารถเป็น

เจ้ า ของกิจการสื่อได้	 ยกเว้น		

สื่อสิ่งพิมพ์*

100 25.0 225 56.3 75 18.8 400 100.0

4.	 สื่อมวลชนสามารถตีพิมพ์	

หรือน� า เสนอข ่าวจากสังคม

ออนไลน ์ได ้ 	 เพราะข ่าวไม ่มี

ลิขสิทธิ์

111 27.8 230 57.5 59 14.8 400 100.0

*เป็นประเด็นที่ผิด	ถ้าตอบ	“ใช่”	ในแบบสอบถาม	แปลความว่ารับรู้ไม่ถูกต้อง
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ตารางที่1	(ต่อ)

ประเด็น
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

5 . 	 ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ ข ่ า ว บ น

อินเทอร์เน็ต	 หากไปละเมิดต่อ	

ชื่อเสียงผู้อื่น	นอกจากมีความผิด

ตามกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

แล้ว	ยงัต้องรบัผดิทางอาญาเรือ่ง

หมิ่นประมาท	 และทางแพ่งฯ	

เรื่องละเมิดต่อชื่อเสียงด้วย

323 80.0 49 12.3 28 7.0 400 100.0

6. 	 	 ผู ้ประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียงต้องเลือกประเภท

ของกิ จการระหว ่ า งภาครั ฐ	

ภาคเอกชน	หรือภาคประชาชน*

233 58.8 99 25.0 64 16.2 396 100.0

7.	 เจ ้าของผู ้พิมพ ์ผู ้ โฆษณา	

บ ร รณาธิ ก า รห นั ง สื อ พิ มพ 	์

ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ	 20	 ป	ี

บริบูรณ์	 หรือหากเคยต้องโทษ	

ต้องพ้นโทษมาแล้ว	5	ปี	 เว้นแต่

เ ป ็ น ค ว า ม ผิ ด ลหุ โ ทษห รื อ

ประมาท*

233 58.8 53 13.4 110 27.8 396 100.0

8.	 ตามกฎหมายเ ร่ืองข ้อมูล

ข่าวสารของราชการ	 นักข่าว

สามารถขอข้อมูลจากหน่วยงาน

ราชการได ้ทุกเรื่องเพื่อความ

โปร่งใส	และตรวจสอบได้*

273 68.9 94 23.7 29 7.3 396 100.0

*เป็นประเด็นที่ผิด	ถ้าตอบ	“ใช่”	ในแบบสอบถาม	แปลความว่ารับรู้ไม่ถูกต้อง
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ตารางที่1	(ต่อ)

*	เป็นประเด็นที่ผิด		ถ้าตอบ	“ใช่”	ในแบบสอบถาม		แปลความว่ารับรู้ไม่ถูกต้อง

ประเด็น
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

9.			การแอบถ่ายภาพยนตร์ใน	

โรง ภ าพยนตร์หากท�าเพื่อน�ามา

ท�าสกู๊ปข่าว	สามารถท�าได้โดยไม่

ต้องขออนญุาตหรอือ้างองิเพราะ

เป็น ก า รประชาสัมพันธ์ให้กับ

เจ้าของภาพยนตร์*

25 6.3 332 83.8 39 9.8 396 100.0

10.		นักข่าวไม่สามารถเปิดเผย

หรอืตพีมิพ์เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบั	

ก�าลั งพล	และอาวุธยุทโธปกรณ์	

ในทางการทหารได้

207 52.3 120 30.3 69 17.4 396 100.0

11.				หากนกัข่าวน�าเสนอข่าวเรือ่ง

ชู ้ส า วของนักการเมืองท้องถิ่น	

ภายห ลังพิสูจน ์ได ้ว ่าข ่าวนั้น	

ไม่เ ป็นจริง	 นักการเมืองท้องถิ่น	

ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสยีหาย	

จากนกัข่าวได้	เพราะถอืว่านกัข่าว	

ได้ท�าหน้าที่ของสื่อมวลชน*

55 13.9 300 75.8 41 10.4 396 100.0

12.		ดารานักแสดงส่งคลิปโป	๊

ของต น เองให้กับนักข่าวบันเทิง	

เพื่อเผยแพร่	ดารานักแสดงผู้นั้น

จะไม่ สามารถเรียกค่าเสียหาย	

ในภายหลังได้

176 44.4 139 35.1 81 20.5 396 100.0
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ตารางที่1	(ต่อ)

*	เป็นประเด็นที่ผิด		ถ้าตอบ	“ใช่”	ในแบบสอบถาม		แปลความว่ารับรู้ไม่ถูกต้อง

ประเด็น
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

13 . 	 ป ั จ จุ บั น กฎหม าย ส่ื อ	

สิ่ งพิ มพ ์ อนุญาตให ้ บุคคลที	่

ไม่ใช่สญัชาติไทย	แต่มสีญัชาติใน

กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถถือ

หุ ้นในกิจการส่ือสิ่งพิมพ์	 และ

หนังสือพิมพ์ของไทยได้*

87 22.0 152 38.4 157 39.6 396 100.0

14.	 สถานีโทรทัศน์ดิจทัลต้องส่ง	

รายการให้คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์

แห่งชาติ	 (กสช.)	 ตรวจพิจารณา

ก่อนออกอากาศ*

233 58.8 101 25.5 62 15.7 396 100.0

15.	 การโฆษณาทางโทรทัศน	์

ที่ดูเกินจริง	 และคนทั่วไปรู้ได้ว่า

ไม่เป็นจริงอย่างแน่นอนถือว่า

ไม่มีความผิด

86 21.7 268 67.7 42 10.6 396 100.0

16.	การโฆษณายกย่องสรรพคุณ

ยา	 เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ	

สามารถท� า ได ้ โดยบุคลากร

ทางการแพทย์*

114 28.8 226 57.1 56 14.1 396 100.0

17.	 การโฆษณาเครื่องส�าอางค์	

ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต ่อ

สุขภาพไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาต

จากคณะกรรมการอาหารและยา	

(อย.)	ก่อนออกอากาศ

56 14.1 310 78.3 30 7.6 396 100.0
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ตารางที่1	(ต่อ)

*	เป็นประเด็นที่ผิด		ถ้าตอบ	“ใช่”	ในแบบสอบถาม		แปลความว่ารับรู้ไม่ถูกต้อง

ประเด็น
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

18.	การน�าเสนอข่าวเกีย่วกบั	

เดก็และเยาวชนท่ีเป็นผูก้ระท�าผดิ	

และผู้เสียหายนักข่าวสามารถ

เลี่ยงการน�าเสนอชื่อ	นามสกุล

ของเด็กและเยาวชน	ด้วยการน�า

เสนอชื่อ	นามสกุลของบิดา

มารดาแทนได้*

79 19.9 270 68.2 47 11.9 396 100.0

19.	การจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับ

การที่เด็กและเยาวชนที่ถูก

ละเมิดทางเพศ	สื่อมวลชนไม่

สามารถน�าเสนอเป็นข่าวได้

88 22.2 259 65.4 49 12.4 396 100.0

20.	การโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์เกี่ยวกับวิธี

ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ

คุณภาพของนมเปรี้ยว	3	ยี่ห้อที่

เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง	ถือเป็น

ความผิดตาม	พรบ.	เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์	แต่ผู้แชร์หรือส่ง

ต่อไม่มีความผิด*

94 23.7 218 55.1 84 21.2 396 100.0
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	 นอกจากนั้น	ผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่มสื่อมวลชนท้องถิ่นยังพบอีกว่า	สื่อมวลชน

ท้องถ่ินส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับกฎหมายเฉพาะที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่	 ได้แก	่

กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า	 กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 กฎหมายชาวบ้าน		

โดยจะระมดัระวงัการใช้ภาษาในการน�าเสนอเนือ้หาทีอ่่อนไหวต่อความรูส้กึหรอืหมิน่เหม่ต่อการ

ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด	 และกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 เช่น	 ประเด็นเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคล	องค์กร	 หรือประเทศ	 เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่มี

ความจ�าเป็นต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายละจริยธรรมโดยตรง	 	 ยกเว้นสื่อมวลชนท่ีต้องท�าข่าว	

เชิงลึก	ข่าวอาชญกรรม	จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายจึงให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มาก			

และหากพิจารณาจากประเภทของผู้ประกอบการสื่อมวลชนพบว่า	สื่อมวลชนภาคเอกชน/ธุรกิจ	

ให้ความส�าคัญกับกฎหมายในระดับหนึ่ง	 ในขณะท่ีส่ือมวลชนในภาครัฐให้ความส�าคัญมากกว่า	

เพราะการปฏิบัติหน้าที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กรที่ตนสังกัด	

และหากพิจารณาจากสื่อมวลชนท้องถิ่นที่เป็นคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่	 พบว่า	 ให้ความส�าคัญ	

กับกฎหมายแตกต่างกัน	 โดยสื่อมวลชนคนรุ ่นเก่า	 ซึ่งไม่ได้ศึกษาสายตรงมาทางด้าน	

นิเทศศาสตร์	แต่มปีระสบการณ์ด้านงานข่าว	จะไม่ค่อยให้ความส�าคญัมากนกัในขณะทีส่ือ่มวลชน

คนรุ่นใหม่ซึ่งศึกษามาด้านนิเทศศาสตร์โดยตรงจะให้ความส�าคัญมากกว่า

 1.2 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่น 

						 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่น	มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ	ดังนี้											

							 1) ระดับความตระหนักรู้เก่ียวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนในระดับมาก	 ร้อยละ	 44.7		

รองลงมาคือ	 มีความตระหนักรู้ในระดับปานกลาง	 ร้อยละ	 30.8	 และมีความตระหนักรู้ใน	

ระดับน้อย	ร้อยละ	24.5	

						 2) ประเดน็จริยธรรมท่ีมีความตระหนกัรูข้องส่ือมวลชนท้องถิน่	กลุม่ตวัอย่างมคีวาม
ตระหนักรูเ้กีย่วกับจรยิธรรมในระดบัมาก	(ตอบถูกต้องได้มากกว่า	ร้อยละ	60.0)	ระดบัปานกลาง	

(ตอบถูกต้องได้ระหว่างร้อยละ	 50.0	 -	 60.0)	 และระดับน้อย	 (ตอบถูกต้องได้น้อยกว่า	

ร้อยละ	60.0)	ดังนี้

	 ประเด็นจริยธรรมที่ตระหนักรู้ในระดับมาก	 มี	 5	 ประเด็นได้แก่	 1)	 การมีจริยธรรม	

จะช่วยให้สื่อมวลชนเสนอข่าวสารอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม	 2)	 การท�างานข่าวควรมีการประชุม	

ทมีงานข่าวเพือ่พดูคุยประเดน็ปัญหาเรือ่งจรยิธรรมสือ่มวลชน	3)	การน�าเสนอขา่วสารทีค่�านงึถงึ	

แต่การปลุกกระตุ้นทางอารมณ์หรือสนองความบันเทิง	 มากกว่าจะอ�านวยให้เกิดสติปัญญา	

กับประชาชนทั่วไป		เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะกับการท�าหน้าที่สื่อมวลชน	4)	เสรีภาพมีความสัมพันธ์

กับจริยธรรม	 หากสื่อมวลชนไร้เสรีภาพก็ย่อมจะไร้จริยธรรมด้วย	 5)	 การน�าเสนอภาพ	
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ที่น่าหวาดเสียวหรือภาพโป๊เปลือยของหนังสือพิมพ์	ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

				 ประเด็นจริยธรรมที่ตระหนักรู้ในระดับปานกลาง		มี	4	ประเด็น	ได้แก่	1)	การน�าเสนอ	

พาดหวัข่าวทางหน้าหนงัสอืพมิพ์	ภาษาทีด่เูกนิจรงิจากเนือ้หา	เร่ืองราว	หรอืเหตกุารณ์	เพือ่จงูใจ

ให้คนสนใจอ่านหนงัสอืพมิพ์	ถอืเป็นเรือ่งไม่เหมาะสม		2)	การทีส่ือ่มวลชนน�าเสนอความจรงิเพยีง

บางด้าน	 และละเลยที่จะไม่น�าเสนอความจริงอีกด้านหนึ่งท่ีตนไม่เห็นด้วย	 ถือว่าผิดจริยธรรม

สื่อมวลชน	3)	การที่สื่อมวลชนหลีกเลี่ยง	หรือละเลยที่จะน�าเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้อง

ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม	เพราะเกรงกลวัภยนัตรายทีต่นจะได้รบั		ถอืเป็นเรือ่งไม่เหมาะสมและเป็นปัญหา

ด้านจรยิธรรมสือ่มวลชน	4)	การรบัรางวลัหรอืของขวญัมลูค่าสงู	สามารถท�าได้ทัง้ทีไ่ม่เหมาะสมใน

เชิงจริยธรรมประเด็นจริยธรรมที่ตระหนักรู้ในระดับน้อย		มี	2	ประเด็น	ได้แก่		1)	การโฆษณาใน

หน้าหนังสือพิมพ ์ที่ โดยน�าเสนอข ้อความโฆษณาสอดแทรกในเนื้อหาข ่าว	 บทความ	

หรือบทวิเคราะห์	ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม	และ	2)	การรับค่าตอบแทนจากองค์กรภาคเอกชนให้

ไปท�าข่าว	 ถือเป็นสิ่งที่กระท�าได้เพราะนักข่าวในพื้นท่ีจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	

และการเตรียมการด้านต่างๆ	ความคิดนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือตระหนักน้อย

ตารางที่ 2		จ�านวนและร้อยละของความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชน

ประเด็น
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1.	 การท�างานข่าวควรมีการ

ประชุมทีมงานข่าวเพ่ือพูดคุย

ประเด็นปัญหาเร่ืองจริยธรรม

สื่อมวลชน

371 93.7 16 4.0 9 2.3 396 100.0

2.	 เสรีภาพมีความสัมพันธ์กับ

จรยิธรรม	เพราะการทีส่ือ่มวลชน

ไร้เสรีภาพก็ย่อมจะไร้จริยธรรม

ด้วย

288 72.7 76 19.2 32 8.1 396 100.0

3.	 การมีจริยธรรมจะช่วยให้

ส่ือมวลชนเสนอข่าวสารอย่าง

บริสุทธิ์ยุติธรรม

373 94.2 15 3.8 8 2.0 396 100.0
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ตารางที่2	(ต่อ)

*	เป็นประเด็นที่ผิด		ถ้าตอบ	“เห็นด้วย”	ในแบบสอบถาม		แปลความว่าไม่มีความตระหนักรู้

ประเด็น
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

4.	 ปัจจุบันสื่อมวลชนมุ ่งการ	

น�าเสนอข่าวสารทีค่�านงึถงึแต่การ

ปลุกกระตุ ้นทางอารมณ์หรือ

สนองความบันเทิง	 มากกว ่า	

จะอ�านวยให้เกิดสติปัญญากับ

ประชาชนทั่วไป	 ซึ่งไม่เหมาะกับ

การท�าหน้าที่สื่อมวลชน

294 75.2 61 15.6 36 9.2 391 100.0

5.	 การที่สื่อมวลชนน�าเสนอ	

ความจริงเพียงบางด้าน	 และ

ละเลยที่จะไม่น�าเสนอความจริง

อีกด้านหนึ่งที่ตนไม่เห็นด้วย	 ไม่

ถือว่าผิดจริยธรรมสื่อมวลชน*

137 35.0 227 58.1 27 6.9 391 100.0

6.	 การน�าเสนอพาดหัวข่าวทาง

หน้าหนังสือพิมพ์	 อนุโลมให้	

ใช้ภาษาที่ดูเกินจริงจากเนื้อหา	

เรื่องราว	 หรือเหตุการณ์	 เพราะ

จะได ้ จู ง ใจให ้คนสนใจอ ่ าน

หนงัสือพมิพ์*

124 31.7 230 58.8 37 9.5 391 100.0

7.	 การที่สื่อมวลชนหลีกเล่ียง	

หรอืละเลยทีจ่ะน�าเสนอข่าวหรอื

เหตกุารณ์ทีไ่ม่ถกูต้องทีเ่กดิขึน้ใน

สังคม	เพราะเกรงกลัวภยันตราย

ที่ตนจะได ้รับ	 ไม ่ถือเป ็นว ่า	

มี ป ั ญ ห า ด ้ า น จ ริ ย ธ ร ร ม

สื่อมวลชน*

130 33.2 210 53.7 51 13.0 391 100.0
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ตารางที่2	(ต่อ)

*	เป็นประเด็นที่ผิด		ถ้าตอบ	“เห็นด้วย”	ในแบบสอบถาม		แปลความว่าไม่มีความตระหนักรู้

ประเด็น
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

8.		การโฆษณาในหน้าหนังสอืพิมพ์	

ที่ได้ผลจะต้องน�าเสนอข้อความ

โฆษณาสอดแทรกในเน้ือหาข่าว	

บทความหรือบทวิเคราะห์*

130 33.2 185 47.3 76 19.4 391 100.0

9.	 ปัจจุบันการน�าเสนอภาพที่	

น่าหวาดเสียวหรือภาพโป๊เปลือย

ของหนังสือพิมพ์ถือเป็นเรื่อง

ธรรมดาท่ีอนุโลมกันได้ในองค์กร

วิชาชีพสื่อมวลชน*

67 17.1 280 71.6 44 11.3 391 100.0

10.	 การรับค ่าตอบแทนจาก

องค์กรภาคเอกชนให้ไปท�าข่าว	

ถือเป ็นสิ่ งที่กระท�าได ้ เพราะ	

นกัข่าวในพืน้ทีจ่ะต้องมค่ีาใช้จ่าย

ในการเดินทางและการเตรียม

การด้านต่างๆ*

189 48.3 142 36.3 60 15.3 391 100.0

11.	 นักข่าวสามารถรับโทรศัพท์

ไอโฟน	 6	 ในงานเลี้ยงขอบคุณ

สื่อมวลชนที่จัดโดยนักการเมือง

หรือพรรคการเมืองได้*

119 30.4 202 51.7 70 17.9 391 100.0
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	 ทั้งนี้	 จากผลการวิจัยสนทนากลุ่มสื่อมวลชนท้องถ่ินพบว่ามีความเข้าใจความหมาย	

ของค�าว ่ าจ ริยธรรมของสื่ อมวลชนที่ แตกต ่างไปจากหลักการเดิมโดยเฉพาะเรื่ อง		

“การรับซองขาว	 และของรางวัล”	 เช่น	 การรับซองเป็นค่ารถค่าน�้ามันไม่ถือว่าผิดจริยธรรม	

การรับของรางวัลราคาแพงก็สามารถท�าได ้ โดยมีความเข ้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง		

ความเป็นกลาง	 จากกรณีที่มีการกล่าวว่า	 “สื่อมวลชนที่ดีต้องระมัดระวังไม่ตกเป็นเครื่องมือ	

ของนักการเมืองและผู ้มีอิทธิพลในท้องถิ่น”	 แต่ในความเป็นจริงสื่อมวลชนขนาดเล็ก	

ซึ่งอ้างว่ามีรายได้น้อยไม่มีสวัสดิการ	 จึงจ�าเป็นต้อง	 รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	

ในการปฏิบัติหน้าที่	 รวมทั้งการน�าเสนอข่าวให้แหล่งข่าวท่ีมีการให้การสนับสนุน	 (สปอนเซอร์)	

รายการ/สื่อ	มากกว่าแหล่งข่าวทั่วไป			

	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่ามีสื่อมวลชนท้องถิ่นบางส่วนให้ความส�าคัญหรือมีความตระหนัก	

ในเรื่องจริยธรรม	 โดยมีความระมัดระวังในการน�าเสนอข่าวที่อาจกระทบต่อความรู ้สึก	

ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตกเป็นข่าว	 โดยเฉพาะกรณีสื่อมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน	

โดยสะท้อนผ่านองค์กรวิชาชีพต่างๆ
 2.  ความต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมของสื่อมวลชน 

ท้องถิ่น

	 กลุ ่มตัวอย่างมีความต้องการความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและจริยธรรม	

โดยรวมในระดับมาก	 และเม่ือพิจารณาแยกตามความต้องการกฎหมายแต่ละ	 ฉบับ	 พบว่า		

มีความต้องการที่ใกล้เคียงกันในทุกฉบับตามล�าดับ	ดังนี้	

	 1)	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์			

	 2)	พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน			

	 3)	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร			

	 4)	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	และพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์			

	 5)	 รัฐธรรมนูญในหมวดเกี่ยวกับสิทธิ	เสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน	

	 6)	 กฎหมายเก่ียวกับโฆษณา	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 พระราบัญญัติ	

	 	 อาหารและยา	พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	

	 7)	 กฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาท/บุกรุก

	 8)	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฐานละเมิด	และละเมิดต่อชื่อเสียง		

	 9)	พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์	กฎหมายควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์		

		 10)	 กฎหมายเพ่ือความมั่นคงของรัฐ	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง	

	 	 ในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551	พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์	 	

	 	 ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พ.ศ.	2457		
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ตารางที่ 3 	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมของสื่อมวลชน

ประเด็น

ระดับความต้องการ

ไม่ต้อง 

การ
รวม

ค่า

เฉลี่ย
S.D.

 การ

แปล

ผล
มาก

ที่สุด
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ที่สุด

1.		รฐัธรรมนญูในหมวด	

เกี่ยวกับสิทธิ	เสรีภาพ

ของประชาชนและ

สื่อมวลชน

127	

(32.0)

172	

(43.3)

88	

(22.2)

7	

(1.8)

2	

(0.5)

1	

(0.3)

397	

(100.0)

4.05 0.82 มาก

	2.	กฎหมายเพือ่ความ

มั่นคงของรัฐ	 ได้แก	่

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ	

การรักษาความมั่นคง

ใ น ร า ช อ าณ า จั ก ร	

พ.ศ.	 2551	 พระราช

ก�าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548	

และพระราชบัญญัติ

กฎอยัการศกึ	พ.ศ.	2457

90	

(22.7)

190	

(47.9)

100	

(25.2)

12	

(3.0)

3	

(0.8)

2	

(0.5)

397	

(100.0)

3.90 0.82 มาก

3.	 กฎหมายอาญาว่า

ด้วยความผดิฐานหมิน่

ประมาท/บุกรุก

117	

(29.5)

194	

(48.9)

73	

(18.4)

12	

(3.0)

1	

(0.3)

0	

(0.0)

397	

(100.0)

4.04 0.79 มาก
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ประเด็น

ระดับความต้องการ

ไม่ต้อง 

การ
รวม

ค่า

เฉลี่ย
S.D.

 การ

แปล

ผล
มาก

ที่สุด
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ที่สุด

4.	 กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ฐานละเมิด	

และละเมดิต่อชือ่เสยีง

114	

(28.7)

198	

(49.9)

69	

(17.4)

15	

(3.8)

1	

(0.3)

0	

(0.0)

397	

(100.0)

4.03 0.80 มาก

5.	 พระราชบัญญัต	ิ

จ ด แ จ ้ ง ก า ร พิ ม พ ์	

ควบคุมสื่ อสิ่ งพิมพ ์

และหนังสือพิมพ์

99	

(24.9)

191	

(48.1)

85	

(21.4)

19	

(4.8)

2	

(0.5)

1	

(0.3)

397	

(100.0)

3.93 0.84 มาก

6.	 พระราชบัญญัติ

กิจการกระจายเสียง	

กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น ์	

ควบคุมกิจการวิทยุ

และโทรทัศน์

127	

(32.0)

189	

(47.6)

70	

(17.6)

7	

(1.8)

3	

(0.8)

1	

(0.3)

397	

(100.0)

4.09 0.80 มาก

7.	 กฎหมายเกี่ยวกับ

โฆษณา	ได้แก่	พระราช

บั ญ ญั ติ คุ ้ ม ค ร อ ง	

ผู้บริโภคและพระราช

บั ญ ญั ติ อ า ห า ร		

พระราชบัญญัติ ยา	

พระราชบัญญัติเครื่อง

ส�าอาง

125	

(31.5)

182	

(45.8)

70	

(17.6)

15	

(3.8)

4	

(1.0)

1	

(0.3)

397	

(100.0)

4.04 0.86 มาก
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ประเด็น

ระดับความต้องการ

ไม่ต้อง 

การ
รวม

ค่า

เฉลี่ย
S.D.

 การ

แปล

ผล
มาก

ที่สุด
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ที่สุด

8.	 พระราชบัญญัติ

เ ก่ี ย ว กั บ เ ด็ ก แ ล ะ

เยาวชน

139	

(35.0)

182	

(45.8)

59	

(14.9)

14	

(3.5)

2	

(0.5)

1	

(0.3)

397	

(100.0)

4.12 0.83 มาก

9.	 พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสาร

131	

(33.0)

183	

(46.1)

71	

(17.9)

10	

(2.5)

1	

(0.3)

1	

(0.3)

397	

(100.0)

4.10 0.80 มาก

10.	พระราชบญัญตัว่ิา

ด้วยความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์

148	

(37.3)

165	

(41.6)

68	

(17.1)

14	

(3.5)

1	

(0.3)

1	

(0.3)

397	

(100.0)

4.13 0.84 มาก

11.	 พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์

144	

(36.3)

169	

(42.6)

61	

(15.4)

18	

(4.5)

4	

(1.0)

1	

(0.3)

397	

(100.0)

4.09 0.89 มาก

ความต้องการโดยรวม 4.05 0.64 มาก

	 อย่างไรก็ตาม	ผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่มสื่อมวลชนท้องถิ่น	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี

ความต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมของสื่อมวลชนท่ีมีผลกระทบ

โดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่	และเคยถูกฟ้องร้องตามล�าดับ	ดังนี้	

	 1)	 การหม่ินประมาทต่อชื่อเสียง	 (กฎหมายอาญา-แพ่งฯ)	 และกรณีหม่ินสถาบันฯ	

(กฎหมายอาญา)		

	 2)	 การโฆษณาอาหารและยา	 อาหารเสริม	 การคุ้มครองผู้บริโภค	 (กฏหมายโฆษณา		

โดยเฉพาะกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับโฆษณาทางสื่อวิทยุ	และโทรทัศน์)

	 3)	การด�าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ/ข้อบังคับ	 (กฎหมายเกี่ยวกับด�าเนินธุรกิจสื่อ

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์	 และกฎระเบียบของ	 กสทช.	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการจดแจ้ง	

การพิมพ์	ควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์)	
	 4)	 การกระท�าผิดทางคอมพิวเตอร์	 โดยเฉพาะกรณีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจผิดกฎหมาย	 ผู้สื่อข่าวต้องมีความรู้ความเข้าใจไม่น�ามาเผยแพร่	

ต่อในสื่อของตัวเอง	(กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)

	 5)	การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์	(กฏหมายลิขสิทธิ์)		

	 6)	การเผยแพร่ภาพและข้อมลูเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน	ทัง้ผูก้ระท�าผดิและผูถ้กูกระท�า	

(กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน)			
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3.  แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน

	 จากข้อสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลในข้างต้น	 คณะนักวิจัยมีข้อเสนอแนะแนว

ทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น	

ดังนี้

	 1) ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกับ

สื่อมวลชนท้องถ่ิน	 โดยอาจจัดท�าเป ็นหลักสูตรระยะสั้น	 ทั้งนี้ เนื่องจากผลการวิจัย	

พบว่า	 สื่อมวลชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในเกือบทุกฉบับ	

ระดับน ้อย	 และมีความต ้องการได ้รับความรู ้ความเข ้าใจเพิ่มมากขึ้นในระดับมาก		

โดยการจัดอบรมดังกล่าวอาจด�าเนินการโดยความร่วมมือระหว่างองค์กร/หน่วยงาน	

ในภาควิชาการและภาควิชาชีพ	 ได้แก่	 สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		

ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และท่ีเก่ียวข้อง	การจัดอบรม

ดงักล่าวจะต้องมกีารออกแบบหลกัสตูร	ก�าหนดเนือ้หาและวธิกีารฝึกอบรม	การจดัท�าสือ่ประกอบ

การฝึกอบรมและการติดตามประเมินผล	 โดยยึดหลักการมีส ่วนร่วมของ	 3	 ภาคส่วน	

	 คือ	 สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนส่วนกลาง	 สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์	

และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่น

	 2) ควรมีการจัดท�าคู่มือ เอกสาร และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ

จริยธรรมส�าหรับสื่อมวลชนท้องถ่ิน	 โดยอาจน�าเสนอในลักษณะของการสรุปสาระส�าคัญ	

ทีส่ื่อมวลชนท้องถิน่ต้องรู	้รวมถงึหลกัและแนวปฏบัิตด้ิานจรยิธรรมทีส่ือ่มวลชนท้องถิน่พงึยดึถอื	

และประพฤติปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ	 ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ จ�านวน ร้อยละ

1.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน 22 51.2

2.	จัดท�าคู ่มือหรือแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	

กับสื่อมวลชน
11 25.6

3.	จัดประชุมและสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น 6 13.9

4.	จัดท�าเป็นเอกสาร/สปอตเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ 4 9.3

ตารางที่ 4  จ�านวนและร้อยละของข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้าน		

กฎหมายสื่อมวลชน
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	 3) ควรจดัให้มกีารประชมุ/สัมมนาส่ือมวลชนท้องถิน่อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ 
เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 สะท้อนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง	

ภาควชิาการและภาควชิาชพี	โดยเฉพาะสือ่มวลชนท้องถิน่	การจดัประชมุ/สมัมนาดงักล่าวยงัจะ

เป็นช่องทางเพื่อเสริมสร้างความรู้	 ชี้แจง	และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ	ที่สื่อมวลชนท้องถิ่น

ควรรับรู ้ รับทราบ	 นอกจากนั้นยั งจะเป ็นการเสริมสร ้างความร ่วมมือระหว ่างกัน	

ของสือ่มวลชนท้องถิน่ในลกัษณะทีเ่ป็นเครอืข่าย	ทัง้นี	้การจดัประชมุ/สมัมนาควรด�าเนนิการโดย

สมาคมวิ ชา ชีพสื่ อมวลชนส ่ วนกลางและส ่ วนท ้อง ถ่ินร ่ วม กับสถา บันการศึ กษา	

ที่จัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

	 4) องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนควรมีมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่น	อาทิ	การมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร

ให้กบัส่ือมวลชนท้องถิน่ทีป่ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในกฎหมายและจรยิธรรมวชิาชพี	ในทางตรงกนั

ข้ามควรมีมาตรการลงโทษหรือคว�่าบาตรสื่อมวลชนท้องถิ่นที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

	 5) ควรสนบัสนนุและส่งเสรมิให้สือ่มวลชนท้องถิน่มกีารรวมกลุม่กนัเป็นเครอืข่าย 

หรอืจดัต้ังเป็นสมาคม/ชมรมวชิาชพีอย่างเป็นทางการ	เพือ่ก�ากบั	ดแูล	คุม้ครอง	ส่งเสริม	หรอื

คว�า่บาตร	กรณีสือ่มวลชนกระท�าหน้าทีโ่ดยขาดจรยิธรรมวชิาชีพ	ท้ังนีส้ือ่มวลชนท้องถ่ินควรสงักดั

องค์กรส่ือ	 โดยให้สมาคมวิชาชีพสื่อส่วนกลางเป็นผู ้สนับสนุนการก่อตั้งและด�าเนินการ	

ของสมาคม/ชมรม	 โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ	 ส�าหรับกรณีสื่อมวลชนอิสระ/นักข่าว	

ทีไ่ม่มีสงักดัควรให้องค์กรกลางด้านสือ่มวลชนเป็นผูก้�ากับดแูล	ทัง้นีอ้าจใช้วธีิการจงูใจสือ่มวลชน

ท ้องถิ่ น ให ้สมัคร เป ็นสมาชิกสมาคม/ชมรม	 ด ้ วยการมอบสิทธิประโยชน ์ต ่ า งๆ		

เช่น	 การได้รับการคุ ้มครอง	 การช่วยเหลือในกรณีถูกฟ้องร้อง	 รวมถึงการมีสวัสดิการ	

ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ	เป็นต้น

 6) ควรจัดท�าแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมาย

และจริยธรรมสื่อมวลชน	ที่สื่อมวลชนท้องถิ่นควรรู้	ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่สมาคม/

ชมรมมีอยู ่แล้ว	 โดยส่ือมวลชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึง/สืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว		

ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดเนื้อหา	แลกเปลี่ยนกรณีศึกษา	

และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น	 และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนท้องถ่ิน	

รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง

วิชาชีพของตน	 ทั้งนี้คู่มือฯ	 ดังกล่าวจะต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาและสาระส�าคัญที่มีความง่าย	

ต่อการท�าความเข้าใจ	โดยอาจหยิบยกน�าเสนอเป็นกรณีศึกษาพร้อมค�าอธิบายเพื่อให้สื่อมวลชน

ท้องถิ่นได้เรียนรู้เป็นบทเรียนและประสบการณ์	 และน�าเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์	 เพื่อเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการเผยแพร่และเข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว
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	 ข้อค้นพบจากงานวจิยันีม้ปีระเด็นทีน่่าสนใจคอื	ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายและ

การตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนท้องถิ่นยังอยู่ในระดับน้อย	 	 ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค	

ส�าคัญในการปฏิรูปสื่อในหลายๆ	 เรื่อง	 อย่างไรก็ตาม	 สื่อมวลชนท้องถิ่นก็ยังมีความต้องการ	

ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาก	 เนื่องจากการท�างานยังจ�าเป็น	

ต ้องใช ้กฎหมายเป ็นเครื่องมือในการท�างานและสื่อมวลชนท้องถ่ินก็ให ้ความส�าคัญ	

ต่อเรื่องนี้ค ่อนข้างมาก	 	 โดยได้เสนอแนวทางไว้หลายประการ	 ดังนั้น	 องค์กรวิชาชีพ	

และวิชาการที่ เ กี่ยวข ้อง	 จึงควรจัดท�าแนวทางการเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจ	

เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนตามข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับใช้ต่อไป
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เสรีภาพและความรับผิดชอบในการโฆษณา

FREEDOM AND RESPONSIBILITY OF ADVERTISING

ผศ.ดร. บุหงา ชัยสุวรรณ*

บทคัดย่อ 
	 นับตั้งแต่	พ.ศ.	2540	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ได้บัญญัติไว้ในหลักการและ

เหตุผลว่าจะส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 รวมทั้งสื่อมวลชน	

ให้มีเสรีภาพในการด�าเนินการและก�ากับดูแลตนเองโดยการใช้จรรยาบรรณวิชาชีพ	 การสื่อสาร

โฆษณาถือเป็นสื่อสารมวลชนประเภทหน่ึง	 จึงมีการด�าเนินงานท่ีมีเสรีภาพอยู ่ภายใต	้

กรอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน		

	 อย่างไรก็ตามการโฆษณาเป็นรูปแบบของการสื่อสารมวลชนท่ีมุ่งให้เกิดอิทธิพลต่อ	

ผูบ้ริโภค	เสรภีาพในการสือ่สารโฆษณาจงึต้องอยูภ่ายใต้แนวทางในการควบคมุเสรภีาพและความ

รับผิดชอบของการโฆษณาเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค	 ซ่ึงมีแนวทางหลักๆ	 2	 แนวทาง		

ได้แก่	 กลไกการก�ากับดูแลตนเองด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ	 และการควบคุมและก�ากับดูแล	

จากหน่วยงานภาครฐัทีอ่าศยัอ�านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัทีด่�าเนนิการ	

ก�ากับดแูลการโฆษณา	อาจแบ่งได้เป็นหน่วยงานหลกัๆ	ดงันี	้คอื	ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผู ้บริโภค	 (สคบ.)	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 และหน่วยงานหลัก	

ที่ดูแลการโฆษณาเฉพาะในสื่อ	วิทยุ	โทรทัศน์	และโทรคมนาคม	ได้แก่	ส�านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)		ขอบเขตการ

ก�ากบัดแูลและการควบคมุโฆษณาทัง้	2	แนวทางดงักล่าวนัน้	เปิดโอกาสให้การสร้างสรรค์โฆษณา

น้ันมีเสรีภาพ	 และสามารถท�าได้โดยไม่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจนเกินไป	 ยกเว้นการโฆษณา	

สินค้าบางประเภทที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต	ที่ห้ามมิให้มีการโฆษณา	หรอืต้องมีการได้รับอนญุาต	

จากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องก่อนการเผยแพร่	และยกเว้นการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์เท่านัน้

ทีจ่ะต้องผ่านการตรวจพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจพจิารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

ก่อนการเผยแพร่	เนื่องจากเป็นการโฆษณาผ่านสื่อที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในวงกว้าง

*อาจารย์ประจ�า คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

Email: bchaisuwan@hotmail.com

ค�าส�าคัญ	–	การโฆษณา	เสรีภาพของการโฆษณา	การก�ากับดูแลโฆษณา	กฎหมายโฆษณา
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บทน�า
	 การโฆษณานับได้ว่าเป็นการสื่อสารรูปแบบหน่ึงซ่ึงเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบัน		

ในฐานะของการสื่อสารการตลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด	 และมีส่วนหนึ่งของการด�าเนินการ	

ซ่ึงอาจนับได้ว่าเป็นสื่อมวลชนด้วยประการหนึ่ง	 ได้มีการพัฒนาและด�าเนินการการก�ากับดูแล

ตนเอง	 ภายใต้การค�านึงถึงเสรีภาพในการสื่อสารภายใต้กรอบจรรยาบรรณเช่นเดียวกัน	

ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ	20	ปี	(นิวัต	วงศ์พรหมปรีดา,	2541;	บุหงา	ชัยสุวรรณ,	2545;	2549;	

2556;	 2558)	 จนกระท่ังนับได้ว่าเป็นส่ือมวลชนประเภทหน่ึงที่มีกลไกการก�ากับดูแลตนเอง	

ที่ชัดเจนและเข้มแข็งมากที่สุดองค์กรหนึ่ง	

	 กระนั้นก็ตามบทบาทของการใช้กฎหมายก�ากับดูแลการโฆษณา	โดยหน่วยงานภาครัฐนั้น		

ก็ยังนับได้ว่า	 มีบทบาทที่ยังส�าคัญอยู่	 อันเนื่องจากผลกระทบท่ีส�าคัญของการโฆษณามิได้จ�ากัด

อยู่ที่ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ	การค้า	หรือการตลาดเท่านั้น	หากทว่าเป็นผลกระทบที่มี

ต่อสังคม	 เนื่องจากโฆษณาเป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีมุ่งส่งอิทธิพลต่อผู้รับสารโฆษณา	 ท้ังใน

แง่ของความรู้สึก	 ความปรารถนา	 และรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 (Batra	 et	 al.,	 1996:	 260)		

การโฆษณาจงึเป็นสิง่ทีม่ผีลกระทบต่อทัง้ความคิด	และความประพฤตขิองคนในสงัคมด้วย	(Dunn,	

Barban,	 Krungman	 &	 Reid,	 1990:	 73)	 การโฆษณาไม ่ได ้ มีจุดมุ ่ งหมายหลัก	

ที่จะปลูกฝังความรู ้ 	 หรือคุณธรรมให้แก่ประชาชนเช่นเดียวกับสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ		

(Thorson,	 1989:	 561-562)	 การโฆษณาจึงมักได้รับการกล่าวโทษว่าเป็นสิ่งท่ีท�าลายสิ่งท่ีดีๆ	

ของชวีติ	เป็นสิง่ทีร่นุแรง	หยาบคาย	ก้าวร้าว	ไร้สาระ	และน่าร�าคาญ	นอกจากนี	้ยงัเป็นสิง่ทีท่�าให้	

สิ่งที่มีคุณค่าตกต�่า	ส่งเสริมสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดี	และก่อให้เกิดรสนิยมที่ไม่ดี	(Thorson,	1989:	557)		

รวมทั้งการโฆษณายังส่งเสริมค่านิยมที่ไม่ดี	เช่น	วัตถุนิยม	ความเห็นแก่ตัว	ความไร้เหตุผล	การ

แก่งแย่งแข่งขัน	การหมกมุ่นในเรื่องเพศ	การไม่สามารถควบคุมตัวเองได้	และการสูญเสียความ

นับถือตนเอง 	 เป ็นต ้น 	 ดั งนั้ นการโฆษณาจึงมักถูกวิพากษ ์ วิ จารณ ์ ในแง ่ ของผล	

ของการโฆษณาที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคม	 (Roderick,	 2000:	 252;	 Gordon,	 Kittross	 &	

Reuss,	 1996:	 257;	 Philips,	 1997:	 1;	 Dunn	 et	 al.,	 1990:	 73)	 และมักจะถูกตั้งค�าถาม	

ในแง่ของจริยธรรม	(Bush	&	Bush,	1994:	31)	และการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม	(Treise,	

Weigold,	Conna	&	Garrison,1994)	เสมอๆ			

	 ส�าหรับในประเทศไทย	ม.ล.วิฎราธร	จิรประวัติ	 (2545)	กล่าวว่าปัญหาของการโฆษณา

นั้นแบ่งได ้ เป ็นป ัญหาที่มาจากเรื่องความจริงที่พิสูจน ์ได ้ซึ่ งเหมือนกันในทุกประเทศ		

และที่มาจากเรื่องความเหมาะสมซึ่งจะแตกต่างไปตามบริบทสังคม	 และวัฒนธรรม	

ของแต่ละประเทศ	 สอดคล้องกับ	 ผลการวิจัยของ	 บุหงา	 ชัยสุวรรณ	 (2546)	 ซ่ึงได้ท�าการวิจัย
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สะท้อนความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการโฆษณา	ได้แก่	เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ท�า

หน้าที่ควบคุมโฆษณา	 ตัวแทนสื่อมวลชนซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารโฆษณาขององค์กรผลักดัน

ทางสังคม	 นักการตลาด	 และตัวนักโฆษณาเอง	 ท่ีมีต่อลักษณะของการโฆษณาท่ีไม่พึงประสงค์		

พบว่า	โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย	แบ่งเป็น	3	กลุ่มใหญ่ๆ	ได้แก่	(1)	โฆษณาที่น�าเสนอ

ข้อมูลที่เป็นเท็จ/หลอกลวง/หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญ	 (2)	 โฆษณาท่ี	

ไม่เหมาะสม	คือ	โฆษณาที่ใช้ภาพโป๊เปลือย	มุ่งประเด็นทางเพศ	โฆษณาที่กระทบต่อศาสนาและ

วฒันธรรมของไทยอืน่ๆ	การใช้ความรนุแรง	การส่งเสรมิสิง่ท่ีเป็นอนัตราย	เป็นต้น	และ	(3)	โฆษณา

ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ ่มเป้าหมายในเชิงลบ	 ซ่ึงแบ่งกลุ ่มเป้าหมายออกเป็น	 2	 กลุ ่ม	 คือ	

กลุ่มประชาชน	ได้แก่	เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยการศึกษา	และกลุ่มคู่แข่งทางการตลาด	

	 การวพิากษ์วจิารณ์โฆษณาเหล่านัน้	ล้วนเรยีกร้องให้นกัโฆษณาทีเ่ป็นผูท้ีส่ร้างสรรค์งาน

โฆษณามีจริยธรรมหรือมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	 (Philips,	 1997)		

รวมทั้งเรียกร้องให้นักโฆษณายอมรับในการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย	(Murphy,	1998:	318)	

	 ด้วยเหตุนี้	 จึงเป็นที่น่าพิจารณาว่า	 เสรีภาพของการโฆษณาและความรับผิดชอบ	

ต่อสังคมน้ันจะมาควบคู่กันได้อย่างไร	 ดังที่	 Lembert,	 (2010)	 น�าเสนอว่า	 ในเชิงธุรกิจนั้น		

ก็อ้างถึงการที่รัฐธรรมนูญให้เสรีภาพในการโฆษณาในการสื่อสารต่างๆ	 ซึ่งก็ไม่ผิด	 แต่ว่าเนื้อหา

สารโฆษณาเหล่านั้น	 ไม่ได้มุ ่งที่จะสื่อสารความคิดเสรีภาพ	 การน�าเสนอความเทียมกัน		

หรือเปิดโอกาสให้มกีารโต้แย้งแสดงเหตุผลในแง่ของวฒันธรรม	หรอืประชาธปิไตย	หากทว่า	กลบั

มุ่งที่จะน�าเสนอเน้ือหาสารที่เป็นขายสินค้าเข้าสู่สมองคนมากกว่า	 ท�าให้การอ้างถึงเสรีภาพ	

ในการส่ือสารไม่สามารถท�าได้เช่นเดียวการสื่อสารในรูปแบบอื่น	 โดยเขาได้อ้างถึงค�าพูดของ	

Sachelari,	จาก	Anti	-	Advertising	Agency	Legal	Counsel	ว่า	“แน่นอนที่รัฐธรรมูญจะให้

เสรีภาพในการสื่อสาร	อย่างไรก็ตามสิทธินั้นไม่ใช่สิทธิสมบูรณ์แบบ	แต่ต้องปรับยืดหยุ่นได้	(the	

rightis	 not	 absolute,	 but	 rather	 elastic)	 โดยสิทธิสมบูรณ์แบบควรจะมอบให้แก่	

การสื่อสารบางประเภท	และให้มีสิทธิที่น้อยลงในการสื่อสารบางประเภท	การคุ้มครองเสรีภาพ

จงึควรมใีนระดบัสงูส�าหรบัการสือ่สารทางการเมอืง	ขณะทีก่ารสือ่สารเชงิการค้าควรจะได้รบัการ

คุ้มครองเสรีภาพที่น้อยกว่า”

แนวคิดเกี่ยวกับการก�ากับดูแลเสรีภาพของการโฆษณา
	 การก�ากับดูแลโฆษณาอาจพิจารณาได้เป็นใน	2	กรณี	คือ	การก�ากับดูแลแบบก�าหนด

มาตรการก�ากับดูแลล่วงหน้า	 (Ex-ante	 Regulation)	 และการก�ากับดูแลภายหลังจาก	

ที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว	 (Ex	 -	 post	 Regulation)	 (Anastassios	&	Anders,	 2010:	 142)	

โดยที่มาตรการก�ากับดูแลล่วงหน้า	 (Ex-ante	 Regulation)	 หมายถึง	 การก�ากับดูแลท่ีมุ่งด	ู

ที่กระบวนการ	 ซึ่งหากเป็นในแง่ของการสื่อสารโทรคมนาคมแล้ว	 มักจะพิจารณาในแง	่
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ของการให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นๆ	 ในขณะท่ีการก�ากับดูแลภายหลังจากท่ีเหตุการณ	์

ได้เกิดขึ้นแล้ว	 (Ex	 -	 post	 Regulation)	 จะให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลวัดผลอันตราย	

ที่เกิดขึ้น	 ดังนั้นการเปลี่ยนบทบาทจาก	 มาตรการก�ากับดูแลล่วงหน้า	 (Ex	 -	 ante	 Regulation)		

มาเป็นการก�ากับดูแลภายหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว	(Ex	-	post	Regulation)	จะท�าให้เกิด	

ข้อดีในส่วนของภาครฐัทีจ่ะจดัสรรทรพัยากรในการด�าเนินการมาทีก่ารจดัการกบัผลกระทบในเชิง

ลบที่เป็นอันตรายได้มากกว่า	

	 นอกจากนี้อีกประการท่ีควรพิจารณาคือ	 เรื่องของพื้นฐานของระบบในการก�ากับดูแล		

คือ	 เป็นพื้นฐานระบบแบบกฎ	 (Rule	 -	 based	 System)	 หรือพื้นฐานระบบแบบหลักการ	

(Principle	-	based	System)	ไม่ว่าจะเป็นการก�ากับดูแลล่วงหน้า	และการก�ากับดูแลภายหลัง

จากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว	 ซึ่งการก�ากับดูแลบนพื้นฐานของระบบแบบกฎ	 (Rule-based	

System)	มกัจะต้องเผชญิกบัปัญหาคอื	การทีก่ฎนัน้มข้ีอจ�ากดัมากเกนิไป	หรอืเปิดกว้างมากเกนิ

ไปในการปฏิบัติ ใช ้จริง	 อันเนื่องจากความไม ่ยืดหยุ ่นในกระบวนการทางกฎหมาย		

ในขณะที่การด�าเนินการบนพื้นฐานของหลักการ	 มีความเหมาะสมมากว่า	 และส่งผลให	้

รูปแบบของการก�ากับดูแลภายหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วสามารถปกป้องคุ้มครอง

ประโยชน์ของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ	 ทั้งน้ี	 Anastassios	 Gentzoglanis	 and	 Anders		

Henten	 (2010:	 142)	 ได้สรุปว่า	 ในยุคที่เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วน้ั	 การก�ากับดูแล	

ภายหลงัจากทีเ่หตุการณ์ได้เกดิขึน้แล้วบนพืน้ฐานของระบบแบบหลกัการ	จะดกีว่าก�ากบัดแูลภาย

หลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วบนพื้นฐานระบบแบบกฎ	เนื่องจากจะมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่า		

แม้จะมีผู้ที่อาจจะกังวลว่า	 การก�ากับดูแลภายหลังนั้นจะน�าไปสู่การไร้การควบคุมด้วยกฎหมาย	

(Lawless)	 ก็ตาม	 เพราะอันที่จริงการก�ากับดูแลภายหลังจากท่ีเหตุการณ์ได้เกิดข้ึนแล้ว		

ก็ยังเกิดขึ้นได้ในลักษณะที่เป็นการป้องกันผลที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

	 ส�าหรับในประเทศไทย	 การก�ากับดูแลการโฆษณานั้นมีท้ังท่ีเป็นการก�ากับดูแลแบบ

ก�าหนดมาตรการก�ากับดูแลล่วงหน้า	 (Ex	 -	 ante	 Regulation)	 และการก�ากับดูแลภายหลัง	

จากทีเ่หตกุารณ์ได้เกดิขึน้แล้ว	(Ex	-	post	Regulation)	ผ่านในรปูแบบของการก�ากบัดแูลตนเอง

ของนักวิชาชีพ	และการก�ากับดูแลการโฆษณาโดยภาครัฐ
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แนวคิดเกี่ยวกับ เสรีภาพของการโฆษณาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2540	 ได้บัญญัติไว้ในหลักการและเหตุผล	

ว่าจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	รวมทั้งสื่อมวลชนให้มีเสรีภาพในการ

ด�าเนินการและก�ากับดูแลตนเอง	 รัฐธรรมนูญ	 ดังจะเห็นในมาตราที่ 	 39	 และ	 41		

ให้เสรีภาพและส่งเสริมสื่อมวลชนในการก�ากับดูแลตนเองโดยการใช้จรรยาบรรณวิชาชีพ1

ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ข้ึน		

ก็ยิ่งได้ขยายความคุ้มครองเสรีภาพในด้านนี้ไว้ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน	 โดยเนื้อหาของบทบัญญัติ		

ยงัคงส่งเสรมิเสรภีาพในการสือ่สารของสือ่มวลชนเช่นเดมิ	หากทว่าเพิม่รายละเอยีดทีม่ากขึน้	ดงั

จะเห็นได้จากมาตราที่	 452	 และในมาตราที่	 463	 ที่นอกจากจะให้เสรีภาพแล้วยังส่งเสริม	

ให้มีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ	เสรีภาพและความเป็นธรรม	รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเอง

ขององค์กรวิชาชีพ	รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปที่อยู่ระหว่างการยกร่างนั้น	(พ.ศ.	2558)	ก็น่าจะยังคง

ไปในทิศทางที่ส่งเสริมเสรีภาพเช่นเดียวกัน

	  1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราที่ 39 ดังนี้ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�า

มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 

เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน การสั่งปิดโรงพิมพ์ 

สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท�ามิได้  การให้น�าข่าวหรือ

บทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน�าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระท�า

มิได้ เว้นแต่จะกระท�าในระหว่างเวลาทีป่ระเทศอยูใ่นภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทัง้นีจ้ะต้องกระท�าโดยอาศยัอ�านาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น ตามความในวรรคสอง เจ้าของกิจการหนังสือสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้อง

เป็นบคุคลสญัชาตไิทย  ท้ังนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญติัการให้เงินหรือทรัพย์สนิอย่างอ่ืนอุดหนุนหนงัสอืพิมพ์หรือสือ่มวลชน

อืน่ของเอกชน รฐัจะกระท�ามิได้” และ มาตราท่ี 41 ดังนี ้“พนกังานหรือลกูจ้างของเอกชนทีป่ระกอบกจิการหนงัสอืพิมพ์ 

วทิยกุระจายเสียง หรอืวิทยโุทรทศัน์ ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคดิเหน็ภายใต้ข้อจ�ากดัตามรฐัธรรมนญู 

โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อ 

จรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ”

    2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 45   มีข้อความเช่นเดียวกับ รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราที่ 39 แต่เพิ่มข้อความว่า  “...การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสาร

หรอืแสดงความคิดเหน็ท้ังหมดหรอืบางส่วน หรอืการแทรกแซงด้วยวธิกีารใดๆ เพือ่ลดิรอนเสรภีาพตามมาตรานี ้จะกระท�า

มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง...”

    3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 45  ดังนี้ “” และมาตราที่ 46 ดังนี้ “พนักงานหรือ

ลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพใน

การเสนอข่าวและแสดงความคดิเหน็ภายใต้ข้อจ�ากดัตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยูภ่ายใต้อาณตัขิองหน่วยราชการ หน่วย

งานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรอืเจ้าของกิจการนัน้ แต่ต้องไม่ขดัต่อจรยิธรรมแห่งการประกอบวชิาชพี และมสีทิธจิดัตัง้องค์กร

เพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ”
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	 เสรีภาพของการโฆษณานั้น	 จึงมิได ้อยู ่ เพียงจาก”กลไลการก�ากับดูแลตนเอง	

ของนักวิชาชีพ”	 (Self	 -	 regulation)	 เท่านั้น	 แต่ควรมีการค�านึงถึง	 “การใช้กฎหมายควบคุม	

โดยรัฐ”	(Statutory	Regulation)	(Bartle,	I.,	&	Vass,	P.	,	2005)	ด้วยเช่นกัน	ดังที่	Rotzoll,	

Haefner	 &	 Hall	 (1996:	 162)	 ได้ต้ังค�าถามว่า	 เราควรจะปล่อยให้หน้าที่ในการควบคุม	

การโฆษณานั้นมาจากอ�านาจจากกลไกทางการตลาด	 (Natural	Market	 Forces)	 อ�านาจจาก

การรวมตัวของผู ้บริโภค	 (Organized	 Market	 Forces)	 อ�านาจจากหน่วยงานรัฐ		

(Governmental	Forces)	อ�านาจจากสือ่	(Media	Forces)	หรอือ�านาจจากการก�ากบัดแูลตนเอง	

(Self	 -	 Regulatory	 Forces)	 อีกทั้งการคุ้มครองประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงด�าเนินการ	

ตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั4		อีกทัง้เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของพลเมอืงทีต้่องได้รับความคุม้ครอง	

จากรัฐ	ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ	และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องด�าเนินการโดย

อาศัยกระบวนการทางกฎหมาย	 เพื่ออ�านวยความยุติธรรมและสร้างความเสมอภาค	

อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชน	ทุกคน	ภารกิจดังกล่าวของรัฐบาล	ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่

เ ก่ียวข ้อง	 จึงมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการนิ ติ บัญญัติ	

อย่างแยกไม่ออก	ทั้งในฐานะเป็นผู้เสนอกฎหมาย	ผู้บังคับใช้กฎหมาย	และในฐานะที่ต้องบริหาร

ราชการเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ส่วนรวม

	 บทความวิชาการน้ีจึงมุ ่งที่จะศึกษา	 กระบวนการที่ส ่งผลต่อการจ�ากัดเสรีภาพ	

หรือก�ากับดูแลเสรีภาพของการโฆษณาให้ด�าเนินการอยู่ภายใต้การแสดงความรับผิดชอบ	

ต่อสังคม	ทั้งส่วนที่เป็น	(1)	กลไกการก�ากับดูแลตนเองของการโฆษณา	(Self	-	regulation)	ด้วย

จรรยาบรรณวิชาชีพ	 และ(2)	 กระบวนการใช้กฎหมายควบคุมการด�าเนินการโฆษณา	

จากหน่วยงานภาครัฐ	(Statutory	Regulation)	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	ดังต่อไปนี้

กลไกการก�ากับดูแลตนเองของการโฆษณา (Self-regulation) ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
	 จรรยาบรรณวชิาชพีนัน้นบัเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีส่�าคญัในกลไกการก�ากบัดแูลตนเองของ

วชิาชพีโฆษณา	ดงัที	่LaBarbera	(1980)	เสนอว่า	การก�ากบัดแูลตนเองของวชิาชพีโฆษณา	หมาย

ถึง	 การมีอยู่ของจรรยาบรรณ	 ประมวลความประพฤติ	 มาตรฐาน	 หลักการ	 หรือนโยบาย	

ที่เขียนก�าหนดไว้	 หรือแนวทางกระบวนการใดๆ	 ก็ตามที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร	

  4รฐัมแีนวนโยบายเป็นผูคุ้ม้ครองผูบ้รโิภค (paternalism) ดงัจะเห็นได้จากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2540 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ซึ่งถูกยกเลิกโดยหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ) พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 และ พ.ศ. 2541 

รวมทั้ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน และการ

ด�าเนินคดีแทนผู้บริโภคในฐานะที่รัฐเป็นผู้ปกครอง (parens patriae) และกฎหมายอื่น ๆ เช่น พระราชบัญญัติอาหาร 

และพระราชัญญัติยา เป็นต้น
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เพื่อมาเป็นต้นแบบส�าหรับการพิจารณาของกลไกการก�ากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณาของ

ประเทศไทย	โดยปัจจุบันกลไกการก�ากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทยแบ่งออก

เป็น	2	ส่วน	คือ	

	 (1)	กระบวนการก่อนการออกอากาศ	ซึง่มุง่เน้นทีก่ารตรวจโฆษณาทางสือ่โทรทศัน์	ร่วม

กับ	 “คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์”	 ซ่ึงประกอบไปด้วย		

ผู ้แทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง	 3	 5	 7	 และ	 9	 (ขณะนี้ก�าลังอยู ่ระหว่างการด�าเนินการ	

เพื่อจัดให้มีผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจพิจารณา	

ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์)	 ร่วมกับตัวแทนจากคณะกรรมการของสมาคมโฆษณา	

แห่งประเทศไทย	ซึ่งคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์นี้ด�าเนินการพิจารณา	

โดยใช้กฎหมายเป็นแนวทาง	ร่วมกับการใช้จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

	 ในการตรวจพิจารณานั้น	 ผู ้ โฆษณาจะต ้องน�าส ่งภาพโครงร ่างเนื้อเรื่องโฆษณา	

(Storyboard)	มาเพื่อให้พิจารณาก่อน	โดยส่งมาพร้อมกับหลักฐานหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	 ใบอนุญาตจากส�านักงานอาหารและยา	 หากท�าโฆษณาส�าหรับสินค้าที่ต้องขออนุญาตก่อน	

หรอืหากมกีารชงิโชคประเภทอืน่ๆ	ก่อนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่	จะต้องได้แนบใบการได้รบั

อนุญาตจากกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทยก่อน	 ตลอดจนเอกสารซึ่งรับรองผลการวิจัย	

หรือผลการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างในโฆษณา	เป็นต้น	ซึ่งจะเรียกว่า	Pre	-	censor	โครงร่าง

เน้ือเรื่องโฆษณาดังกล่าวจึงจะน�าไปเป็นแนวทางในการถ่ายท�า	 เมื่อถ่ายท�าเสร็จเรียบร้อย	

จะต้องมีการส่งเทปหรือไฟล์	 (Finish	 Production)	 มาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจอีกครั้ง	

เรียกว่า	 Post	 -	 Censor	 จึงจะได้รับใบผ่านการตรวจพิจารณา	 ส�าหรับน�าไปเผยแพร่	

ทางช่องสถานีโทรทัศน์ได้ทุกช่อง	

	 (2)	กระบวนการหลงัการออกอากาศ	เป็นการดแูลการโฆษณาในทกุสือ่โฆษณา	เป็นการ

ด�าเนินการของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	 ภายใต้	 “ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการก�ากับ	

ดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.2549”	ทั้งนี้ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการ

ก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.2549	ประกอบไปด้วยเนื้อหาท้ังหมด	

6	หมวด	 ได้แก่	 บททั่วไป	 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา	หลักเกณฑ์การพิจารณา

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนหลักเกณฑ์	

เพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของสมาชิกนั้น	 ส�าหรับในประเทศไทย	 นักโฆษณามีการก�าหนด

จรรยาบรรณของวิชาชีพโฆษณาที่ก�าหนดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย5	มาตั้งแต่		

พ.ศ.2519	 และมีการประกาศจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณาฉบับใหม่ในพ.ศ.	 2546		

พร้อมทั้งมี	 การศึกษากลไกการก�ากับดูแลตนเองตามรูปแบบกลไกการก�ากับดูแลตนเอง	

ของกลุ่มประเทศในยุโรป	 22	 ประเทศ	 (European	 Advertising	 Standards	 Alliance)	

    5ชื่อเดิม คือ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
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การอุทธรณ์มติของคณะกรรมการ	 บทลงโทษ	 และการแก้ไขข ้อบังคับ	 ดังกระบวนการ	

ด�าเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาการด�าเนินงานในภาพที่	 1	

มีรายละเอียดดังนี้

	 การรับเรื่องร้องเรียน –	ผู้ร้องเรียนทั้งที่เป็นประชาชน	ตัวแทนประชาชน	หรือ	คู่แข่ง

ทางการโฆษณา6	 สามารถร้องเรียนโดยทางใดก็ได	้ เช่น	 การส่งจดหมาย	 ไปรษณียบัตร	 การส่ง

ไปรษณย์ีอเิลคทรอนกิส์	(E-mail)	หรอืโทรสาร	โดยมเีงือ่นไขว่าผูร้้องเรยีนจะต้องยืน่เรือ่งร้องเรยีน

เป็นลายลักษณ์อักษร	 และแสดงตัวตนจริง	 (ต้องมีการแจ้ง	 ช่ือ	 นามสกุล	 และสถานท่ีอยู่ของ	

ผู ้ร ้องเรียนทุกครั้ง)	 ซึ่งแม้มีกรณีการร ้องเรียนเพียงกรณีเดียว	 ก็ถือป็นการร ้องเรียน	

ที่มีน�้าหนักความส�าคัญเพียงพอต่อการหยิบยกเอากรณีร้องเรียนนั้นขึ้นมาพิจารณาได้	 ในกรณีที่

ไม่มีผู้ฟ้องร้อง	 เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ท�าการสอดส่องดูแลช้ินงานโฆษณาต่างๆ	 และเป็นผู้ฟ้องร้อง	

หากพบโฆษณาที่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสม

	 การพิจารณาโดยคณะกรรมการ	 -	 กรณีการร้องเรียนที่เข้าข่ายการกระท�าที่พบว่า

เป็นการละเมิดจรรยาบรรณจะถูกส่งต่อให้	 “คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา”		

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา	มีวาระการท�างาน	2	ปี	และประกอบไป	ด้วยตัวแทน	

	5	ฝ่าย	ฝ่ายละ	3	คน	ได้แก่	ตัวแทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	ตัวแทนจากผู้บริโภค/

องค์กรเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค	ตวัแทนจากสือ่มวลชน	ตวัแทนจากนกัวชิาการด้านโฆษณา	และ

ตัวแทนจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	 โดยการพิจารณากรณีร้องเรียนจะใช้การตัดสิน	

จากเสียงข้างมาก	ทั้งนี้	กรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณามีหน้าที่การด�าเนินการหลักๆ	ใน	2	

ส่วน	 คือ	 ส่วนแรกได้แก่การออกข้อบังคับและแนวปฏิบัติของสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่ง

ประเทศไทย	 ว ่าด ้วย	 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา	 ส่วนที่ 	 2	 คือ	 การพิจารณา	

และวินิจฉัยตัดสินกรณีอันเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา	 ในกรณ	ี

ที่เรื่องที่มีผู้ร้องเรียนนั้นๆ	เข้าข่ายการพิจารณาจากคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา	

	 ทั้งนี้	 ก่อนการพิจารณาจะต้องมีการติดต่อไปยังเจ้าของสินค้าและบริษัทโฆษณา	

ที่ถูกร้องเรียน	 เพื่อให้น�าเสนอข้อมูล	 ข้อโต้แย้ง	 หรือค�าอธิบายต่อประเด็นท่ีมีผู ้ร้องเรียน		

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ	 นอกจากการพิจารณาแล้ว		

คณะกรรมการจะก�าหนดวธีิด�าเนนิการของเจ้าของชิน้งานโฆษณานัน้ๆ	ด้วยว่าจะต้องด�าเนนิการ	

อย่างไร

	 การอุทธรณ์	 -	 หากผู้ร้องเรียน	 หรือผู ้ถูกร้องเรียน	 ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณา	

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ	มีสิทธิในการยื่นขออุทธรณ์เพื่อให้มีการพิจารณากรณีร้องเรียน	

น้ันใหม่	 โดยผู ้ร ้องเรียน	 หรือผู ้ถูกร้องเรียนที่ต้องการอุทธรณ์จะต้องแสดงหลักฐานใหม	่	

    6มีการเก็บค่าธรรมเนียมการร้องเรียนเฉพาะกรณีผู้ร้องเรียนเป็นคู่แข่งทางการ
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หรือข้อโต้แย้งใหม่ที่ต้องการให้ใช้พิจารณาประกอบ	คณะกรรมการท่ีจะพิจารณาค�าอุทธรณ	์

จะมีองค ์ประชุมเหมือนคณะกรรมการฯ	 ชุดแรก	 หากทว่าจะเป็นตัวแทนที่ไม ่ซ�้ากับ	

คณะกรรมการชุดเดิม	 โดยใช้วิธีพิจารณาและการลงมติตัดสินเหมือนกับการพิจารณา	

ในขั้นแรก	การตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณามีค�าวินิจฉัยเป็นท่ีสิ้นสุดว่าสมาชิก

หรือผู้ประกอบ	 การละเมิดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจด�าเนินการ	

ตามบทลงโทษ	 (Sanction)	 ดังต่อไปนี้	 (1)	 ส่งค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการไปยังสมาชิก	

หรือผู ้ประกอบการด ้วยจดหมายลงทะเบียน	 นับแต ่วันที่มีค�า วินิจฉัยภายในเจ็ดวัน		

(2)	 ท�าหนังสือขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนมิให ้เผยแพร่โฆษณานั้นๆ	 (3)	 ในกรณี	

ที่เห็นสมควรสมาคมสามารถเผยแพร่ค�าวินิจฉัยดังกล่าวต่อสาธารณะได้	 (4)	 ถอนสิทธิพิเศษ	

ในฐานะสมาชิก	 (5)	 ถอนสมาชิกภาพ	 (6)	 ค�าเนินการใดๆทางกฎหมาย	 ในกรณีท่ีจ�าเป็น		

ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณฯจะเป็นผู ้พิจารณาว่าจะใช้การลงโทษในแนวทางหรือ	

ระดับใด	รวมทั้งอาจพิจารณาใช้แนวทางในการลงโทษหลายแนวทางร่วมกันได้	
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การก�ากับดูแลการโฆษณาโดยหน่วยงานภาครัฐ

	 ภาครัฐในประเทศต่างๆ	รวมทั้งในประเทศไทยได้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นมาเป็นตัวแทน	

ของรัฐ	 มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการด�าเนินการ	 อันเนื่องจากตระหนักถึงปัญหาของ	

การจัดการควบคุมโฆษณาโดยวิธีต่างๆ	 รวมทั้งถือว่าผู้บริโภคอยู่ในฐานะที่ไม่อาจหยั่งทราบ	

ข ้อเ ท็จจริ ง เกี่ ยวกับสินค ้าและบริการได ้ เท ่ากับฝ ่ายผู ้ประกอบธุรกิจที่ เป ็นผู ้ ผ ลิต	

ผู้จ�าหน่าย	(สุษม	ศุภนิตย์,	2534)	

	 ส�าหรบัในประเทศไทยในส่วนของการคุม้ครองผูบ้รโิภคจากเนือ้หาของการโฆษณาโดย

ภาครัฐน้ันจะเป็นลักษณะของ	 การก�ากับดูแลภายหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดข้ึนแล้ว		

(Ex-post	 regulation)	ตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้เสรีภาพในการสื่อสารไว้	กระนั้นระหว่างที่ก�าลัง	

มีการพัฒนากลไกการก�ากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณาให้มีความสมบูรณ์	(บุหงา	ชัยสุวรรณ,	2558)		

ตลอดจนระหว่างการพัฒนาการจัดต้ังองค์การเพื่อการคุ ้มครองผู ้บริโภคที่ เป ็นอิสระ7	

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงยังคงมีบทบาทและหน้าที่	 ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง	

กับการโฆษณา	ที่น่าสนใจในปัจจุบัน

	 ในอดีตแนวทางของการปฏบิติัการโฆษณาทีเ่หมาะสมจากหน่วยงานภาครฐัของไทยนัน้

ได้แทรกอยู่ในกฎหมายเฉพาะกิจบางอย่าง	ซึ่งได้ออกมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเป็นกรณีๆไปเท่านั้น	

ต่อมารัฐบาลได้เริ่มตระหนักว่าการออกกฎหมายเฉพาะเรื่อง	 ไม่เพียงพอต่อการคุ ้มครอง	

ผู้บริโภค	 จึงได้ตรากฎหมายที่เป็นกลางฉบับใหม่ขึ้นมา	 คือ	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	

พ.ศ.2522	 และ	 พ.ศ.	 2541	 ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เองที่มีการวางแนวทางการปฏิบัต	ิ

การโฆษณาโดยตรงในส ่ วนที่ ไม ่ ขัดกับกฎหมาย ท่ีมีอยู ่ เดิม 	 และจัดตั้ งส� านักงาน	

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 ข้ึนมาท�าหน้าท่ีในการสอดส่อง	 รับเรื่องร้องเรียน		

และวินิจฉัยการโฆษณา	เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

 

 

 

 

   7โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 

เป็นต้นไป โดยที่หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 61 

ตามรัฐธรรมนูญนี้ได้คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และก�าหนดให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วย

งานของรัฐ  และในบทเฉพาะกาล มาตรา 303 วรรคหนึ่ง (1) ได้ก�าหนดในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหาร

ราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ด�าเนินการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายว่า

ด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระตามมาตรา 61 วรรคสอง ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีแถลง

นโยบายต่อรัฐสภา ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
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	 ปัจจุบันมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอีกหลายฉบับ	จ�าแนกออกเป็นกลุ่มๆ		

ได้แก่	กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการก�ากับดแูลสือ่	และกฎหมายท่ีควบคมุสนิค้าท่ีโฆษณา	(สมาคมโฆษณา	

แห่งประเทศไทย,	2558)		สรุปให้เห็นได้ในแผนภาพที่	28

	 ทั้งน้ีการควบคุมการโฆษณาโดยสื่อของประเทศไทยนั้น	 สถาบันสื่อต่างๆของไทย	

จะอยู่ในลักษณะของการควบคุมโดยใช้กฎหมายเป็นแนวทาง	ดังเช่น	พระราชบัญญัติภาพยนตร์	

พ.ศ.2551	พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่	 และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.2543	 และ	 พ.ศ.	 2553	 พระราชบัญญัติการประกอบ	

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551	พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	2498		

เป็นต้น

	 กฎหมายที่ควบคุมสินค ้าที่ โฆษณา	 อาทิ	 พระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.2522		

(มาตรา	 40)	 พระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 2510	 (แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.2522)	 (มาตรา	 88)		

พระราชบัญญัติเคร่ืองส�าอาง	 พ.ศ.2517	 (มาตรา	 32)	 พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ	 พ.ศ.2510	

(มาตรา	 22)	 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 2522	 พระราชบัญญัติวัถุออกฤทธ์ิ	

ต่อจิตประสาท	 พ.ศ.	 2518	 โดยพระราชบัญญัติเหล่านี้	 ด�าเนินการบังคับใช้โดยส�านักงาน	

คณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	

	 นอกจากนี้ยังมี	 ยังมีหน่วยงานอื่นๆด�าเนินการในพระชาบัญญัติต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการโฆษณาในบางประเด็น	 อาทิ	 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล	 พ.ศ.	 2541	 (มาตรา	 38)	

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	(ลงวันที่	19	พฤษภาคม	2522)	ออกตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน	ธุรกิจหลักทรัพย์	และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	พ.ศ.2462	(ข้อ	2)	ประกาศ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย	์ (ลงวันท่ี	 16	 ธันวาคม	 2539)	

ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	(ข้อ	2	และ	ข้อ	3)	

 8รายละเอยีดของกฎหมายท้ังหมดสามารถดูได้จากหนงัสือ คู่มอืการตรวจพจิารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ สมาคม

โฆษณาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
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	 ทั้งน้ี	 ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ด�าเนินการก�ากับดูแลการโฆษณา	 อาจแบ่งได	้

เป็นหน่วยงานหลกัๆ	ดงันี	้คอื	ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	(สคบ.)	ส�านกังานคณะกรรมการ	

อาหารและยา	 (อย.)	 และมีหน่วยงานหลักท่ีดูแลการโฆษณาเฉพาะในสื่อ	 วิทยุ	 โทรทัศน์		

และโทรคมนาคม	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน	์	

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง	

ผู้บริโภค	พ.ศ.	2522	ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลเนื้อหา	โฆษณาทางทุกสื่อที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ		

หน้าทีข่องส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่คีวามส�าคัญเป็นหลกัโดยตรง	ม	ี2	ประการ		

ดังนี้	 1)	 ตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาท่ีถูกน�าเสนอผ่านทุกสื่อรวมทั้งป้ายโฆษณาว่าด้วยการปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขของกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค	(มาตรา	22)	ครอบคลมุการโฆษณาทีไ่ม่เป็นธรรม	และ	

2)	 รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเสียจากการโฆษณา	หรือรับแจ้งเบาะแสเกี่ยว

กับโฆษณาที่มีเน้ือหาเป็นเท็จ	 เกินความจริง	 หรือเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม		
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การด�าเนินการของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นหลังจากท่ีเน้ือหาของโฆษณาถูกเผยแพร่	

ผ่านสื่อไปแล้ว	 และด�าเนินนโยบายการก�ากับดูแลผ่านกองคุ ้มครองผู ้บริโภคด้านโฆษณา		

ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการในเรื่องของเนื้อหาโฆษณา

	 กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา	ประกอบ	ด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการ

โฆษณาประมาณ	 5	 คน	 โดยแบ่งเป็นข้าราชการประจ�า	 1	 คน	 และลูกจ้างประจ�าที่มีความรู	้

ระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 และนิติศาสตร์	 3	 -	 4	 คน	 มีหน้าที่ในการ	

น�าเสนอข้อความ/เน้ือหาโฆษณาที่เป็นปัญหาแก่	 “คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่อง	

และวินิจฉัยการโฆษณา”	 นอกจากน้ียังมีการพิสูจน์แสดงความจริงใจให้เห็นตามเนื้อหา	

โฆษณา	 หลังจากนั้นจึงท�ากลั่นกรองและรวบรวมข้อมูลที่ได้น�าเสนอต่อ	 “คณะกรรมการว่าด้วย

การโฆษณา”	 ของ	 สคบ.	 เพื่อวินิจฉัยอีกครั้งว่า	 โฆษณาที่เป็นปัญหาสมควรที่จะถูกระงับ	

การออกอากาศ	 หรือควรจะน�าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาให้มีความเหมาะสม	ตามมาตรา	 27	

ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 คณะกรรมการฯ	 สามารถพิจารณาได้เป็น	 2	 กรณี	 ดังนี	้

1)	 ระดับการโฆษณา	 2)	 ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาที่เป็นปัญหา	หรือถูกวินิจฉัยว่าเป็นเท็จ	

ซึ่งในกรณีที่	 2	 นี้	 หากคณะกรรมการฯ	 พิจารณาแล้วว่าโฆษณามีผลกระทบต่อผู ้บริโภค	

โดยรวม	 สามารถวินิจฉัยให้ผู ้ โฆษณาประจานตัวเองให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับ	

ค�าวินิจฉัยดังกล่าวโดยมีหลักเกณฑ์	 ดังต่อไปน้ี	 ข้อแรกควรมีการสรุปเนื้อหาโฆษณาเดิมว่า	

มีการกล่าวอ้างไว้ว่าอย่างไร	 ข้อต่อมาควรมีการช้ีแจงให้เห็นถึงส่วนท่ีเป็นเท็จ	 และข้อสุดท้าย	

ควรจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้	 นอกจากนี้แล้วทางคณะกรรมการฯ	 ยังสามารถ

น�าเสนอโฆษณาที่เป็นเท็จ	 และก่อผลกระทบในวงกว้างให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา

และเปรียบเทียบปรับได้ด้วย

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
	 แม้การโฆษณาจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญในให้มีเสรีภาพในการด�าเนินการ	

และไม่มกีารตรวจสอบก่อนท�าการเผยแพร่	แต่ก็ยังมข้ีอยกเว้นส�าหรบัผลติภณัฑ์บางประเภททีย่งั

มีการควบคุมกันอย่างเคร่งครัด	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เป็นหน่วยงานราชการ	

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 มีหน้าที่ดูแลในส่วนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	 ซึ่งแบ่งเป็น	 3	 กลุ ่ม		

คือ	กลุ่มที่	1	ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องยื่นขออนุญาตก่อนท�าการโฆษณา	ได้แก่	อาหาร	

ยา	 และเครื่องมือแพทย์	 กลุ่มที่	 2	 ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายมิได้ก�าหนดให้ต้องยื่นขออนุญาต		

แต่จะต้องโฆษณาอยู่ในขอบเขตกฎหมาย	ได้แก่		ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	และวัตถุอันตราย	และ

กลุ่มที	่3	ผลติภัณฑ์ทีก่ฎหมายห้ามท�าการโฆษณาเพ่ือการค้าต่อประชาชนทัว่ไป	ได้แก่	ผลติภณัฑ์

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

	 ส�าหรบั	กลุม่ที	่1	การก�ากับดแูลโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องย่ืนขออนุญาต	
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	 เช่นเดยีวกนั	ตามพระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย์	พ.ศ.	2551	การโฆษณาคณุประโยชน์		

คุณภาพ	 ปริมาณ	 มาตรฐาน	 หรือแหล่งก�าเนิดของเครื่องมือแพทย์จะต้องไม่เป็นเท็จ	

หรือเป็นการหลอกหลวง	 และการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า	

ต้องได้รับความเห็นชอบในข้อความ	เสียง	หรือภาพที่จะใช้โฆษณาจากผู้อนุญาตและต้องปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก�าหนด	 ในกรณีที่มีการโฆษณาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	

ผู้อนุญาตมีอ�านาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการโฆษณานั้นได้

	 ในกลุ่มที่	 2	 ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายมิได้ก�าหนดให้ต้องยื่นขออนุญาต	แต่จะต้องโฆษณา

อยู่ในขอบเขตกฎหมาย	 ได้แก่	 	 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง	 และวัตถุอันตราย	 กระนั้นก็ตาม	

หากผู้โฆษณาต้องการได้รับค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	(Consultation)	ในเบื้องต้น	เพื่อป้องกันการ

โฆษณาท่ีผิดไปออกอากาศ	 สามารถติดต่อ	 One	 Stop	 Service	 ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม	

ตามหลกัเกณฑ์ในการให้ค�าปรกึษา	โดยค�าแนะน�านีไ้ม่มผีลทางกฎหมาย	เป็นเพียงการกลัน่กรอง

เบื้องต้นเพื่อไม่ให้ความผิดเกิดขึ้นโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้

	 อ�านาจและหน้าที่ตามหลักการของ	 อย.	 ในกลุ่มนี้	 จะใช้พิจารณาเนื้อหาโฆษณา	

โดยอาศัยเกณฑ์ตามกฎหมาย	3	ฉบับ	คือ	พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	พระราชบัญญัติยา		

พ.ศ.	2510	และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	พ.ศ.	2551	ซึ่งน�าไปพิจารณาใน	3	ประเด็นหลัก		

คือ	ประโยชน์	สรรพคุณ	และคุณภาพ	

	 ส ่วนกลุ ่มที่ 	 3	 ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายห้ามท�าการโฆษณาต่อประชาชนท่ัวไป	

เพ่ือประโยชน์ทางการค้า	 เว้นแต่เป็นการโฆษณาซึ่งกระท�าโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ	

แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง	สาขาทันตกรรมหรือเภสัชกรรม	หรือผู้ประกอบการบ�าบัดโรค	สัตว์ชั้นหนึ่ง

และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 ได้แก่	 ยาเสพติดให้โทษ	 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท		

ก่อนท�าการโฆษณา	ได้แก่		อาหาร	ตามพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.2522		การโฆษณาอาหารที่

จะต้องขออนุญาต	 จะต้องเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์	 คุณภาพ	 หรือสรรพคุณของอาหาร		

คุณประโยชน์	 คุณภาพ	 หรือสรรพคุณ	 เพื่อประโยชน์ในทางการค้าด้วย	 จะต้องน�าเสียง	 ภาพ	

ภาพยนตร์	หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวมาขออนุญาตเสียก่อน

	 ส�าหรับการโฆษณาขายยา	 ตามข้อก�าหนดแห่งพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 2510		

การโฆษณาขายยาทางสื่อใด	ๆ	อันได้แก่	ทางวิทยุกระจายเสียง	เครื่องขยายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	

ทางภาพฉาย	 หรือภาพยนตร์	 หรือทางสิ่งพิมพ์	 ต้องได้รับอนุญาตก่อน	 การโฆษณาขายยา	

ทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตโฆษณาหรอืการโฆษณาทีไ่ม่ตรงตามทีไ่ด้รบัอนญุาต	รวมทัง้การโฆษณาขายยา	

ที่เป็นเท็จ	หรือโอ้อวดเกินจริง	หรือท�าให้เข้าใจผิดว่ามีตัวยา	ทั้งที่จริงไม่มีตัวยา	หรือท�าให้เข้าใจ

ว่าเป็นยาท�าแท้ง	 เป็นยาบ�ารุงกาม	 เป็นยาคุมก�าเนิด	 เป็นยาที่รักษาโรคที่รัฐมนตรีประกาศห้าม

ว ่าสามารถรักษาได้	 หรือโฆษณาโดยเอาบุคคลอื่นมาพูดจายกย่อง	 โฆษณา	 แถมพก		

หรือร้องร�าท�าเพลง	โฆษณาไม่สุภาพ	หรือแสดงอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
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จึงเป็นจ�ากัดเสรีภาพของนักโฆษณาเพื่อเป็นการคุ้มครองปกป้องผู้บริโภค

	 นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกิดข้ึนในกระบวนการก�ากับดูแลภาพยนตร์

โฆษณาทางโทรทัศน์ของ	 อย.	 กล่าวคือ	 ในอดีต	 มติการพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาโดย	 อย.		

ถือเป็นสิน้สดุ	ไม่สามารถกระท�าการเปลีย่นแปลงหรอือทุธรณ์ได้	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2547	สมาคมโฆษณา	

แห ่ งประเทศไทยยื่นหนั งสือถึ ง 	 รั ฐมนตรีว ่ าการกระทรวงสาธารณสุข	 (ขณะนั้น	

คอืคณุหญิงสดุารตัน์	เกยรุาพนัธ์)	ขอให้ด�าเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการ	พจิารณาค�าอทุธรณ์การ

อนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 จึงน�ามาสู ่ค�าส่ังกระทรวงสาธารณสุขท่ี	 28/2547		

ลงวันที่	12	มกราคม	2547	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ดังกล่าว“เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขอ

อนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาจากส�านักงานคณะกรรมการ		

อาหารและยาให้ได้รับโอกาสอุทธรณ์การพิจารณาอนุญาตโฆษณา”	 รวมท้ังค�าสั่งกระทรวง

ส าธ า รณสุ ขที่ 	 5 84 / 2548 	 ล ง วั นที่ 	 2 9 	 มิ ถุ น ายน 	 2548 	 เรื่ อ ง ก า รแต ่ ง ตั้ ง	

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (แก้ไขเพ่ิมเติม)	 โดยมีโครงสร้าง

ของคณะกรรมการฯ	 ประกอบด้วย	 ที่ปรึกษา	 (ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)	

ประธาน	 (รองเลขาธิการ	 อย.)	 กรรมการ	 (ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น		

นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา	 ผู ้แทนจาก	 สคบ.	 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย		

ผู้แทนจาก	อย.)	เป็นต้น	

ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (กสทช.)

	 ส�านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	

แห่งชาต	ิ(กสทช.)	ด�าเนนิการก�ากบัดแูลโฆษณาเฉพาะทีผ่่านสือ่โทรทศัน์	วทิย	ุเคเบลิทวี	ีและดาวเทยีม		

โดยอาศัยอ�านาจตาม	พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	มาตรา	31	ที่ก�าหนดไว้ว่า		

“เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง		

กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 ให้	 กสทช.	 มีหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินการ	

ของผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 มิให	้

มีการด�าเนินการใด	ๆ	ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค”			

	 ทั้งนี้	 ในการจ�ากัดเสรีภาพของการโฆษณาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนั้น	 การด�าเนินการ	

ได้มีการก�าหนดเป็นประกาศเรื่อง	การกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง	

และกิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 2555	 ซึ่งมีขอบเขตเป็นแนวทางท่ีระบุข้อห้ามการท�าการสื่อสาร	

การโฆษณาบางรูปแบบ	 อาทิ	 การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้า	

เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดหรือบ่อยครั้งที่ เป ็นผลให้ผู ้บริโภครับชมรายการ	
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	 เป็นการด�าเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ทั้งนี้	 ธาราวุฒิ	 สืบเช้ือ	 อุปนายก	

ฝ่ายประสานงานภาครัฐ	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	ในฐานะนักวิชาชีพ	(สัมภาษณ์,	2558)	

ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ไว้ว่า	“เป็นการซ�้าซ้อนในเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล	เช่น	สคบ.	

และ	 อย.	 นั้นก็สามารถก�ากับดูแลได้ครบทุกสื่ออยู ่แล้ว	 กระนั้นก็ตามก็อาจจะมองได้	

ในแง่ที่จะท�าให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนเฉพาะสื่อมากขึ้น”

	 ส�าหรับการด�าเนินงานนั้น	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับ	

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 2553	

มาตรา	57	ก�าหนดให้	ส�านักงาน	กสทช.	มีอ�านาจหน้าที่	 ในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่	 การประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคม	 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ	 กสทช.	 เพื่อพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ที่	กสทช.	ก�าหนด		ตามมาตราดังกล่าวท�าให้มีการจัดสรรคลื่นความถึง	และการก�ากับ

ดูแล	 ประกอบกับ	 มาตรา	 59	 ให้	 ส�านักงาน	 กสทช.	 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	

ของ	กสทช.	และส�านักงาน	กสทช.	ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ	หรือวิธีการ

อื่นที่เห็นสมควรในเรื่องรายการเรื่องร้องเรียน	 ความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ของผู้บริโภค	และจ�านวนเรื่องที่ยังค้างพิจารณา

	 นอกจากนี้	 กสทช.	 ได้ก�าหนดให้มี	 ส�านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค	

ในกิจการโทรคมนาคม	 (สทบ.)	 โดยมีกลุ ่มงานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ ้มครองผู ้บริโภค	

ในกจิการโทรคมนาคม	(รท.)	ซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงาน	กสทช.	มอี�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ	

การปฏิบัติงาน	 ตามระเบียบ	 กสทช.	 ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายใจของส�านักงาน	 กสทช.		

พ.ศ.2555	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	มกราคม	2555	ให้ท�าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนด	

มาตรการคุ้มครองสทิธ	ิและเสรภีาพของประชาชนมใิห้ถกูเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบการ	มาตรการ

อย่างไม่ต่อเนือ่ง	การออกอากาศรายการหรอืการโฆษณาโดยใช้วธิกีารเพิม่เสยีงดงั	เพือ่ดงึดดูความสนใจ	

ของผู้บริโภค	 ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร	 รายการ	

หรือการโฆษณานั้นหรือเป็นมลพิษทางเสียง	โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	เป็นต้น	ในขณะที่บางข้อ

ก็มีความคาบเกี่ยวกับการก�ากับดูแลโฆณาในหน่วยงานอื่นๆ	ประเด็นที่คาบเกี่ยวกับ	สคบ.	อาทิ	

การออกอากาศรายการหรอืการโฆษณาทีม่เีนือ้หาสาระในลกัษณะเป็นการจงูใจให้ผูบ้รโิภคเลอืก

ใช ้บริการหรือสินค้า	 โดยหลอกลวงหรือกระท�าให ้เกิดความเข ้าใจผิดในสาระส�าคัญ	

เกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น	หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ	สถิติ	หรือข้อมูลอัน

ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง	และคาบเกี่ยวกับ	อย.	อาทิ	การออกอากาศรายการหรือการ

โฆษณาผลิตภัณฑ ์สุขภาพที่ เจ ้ าหน ้าที่ ผู ้ มีอ� านาจตามกฎหมายเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ	์

สุขภาพนั้นๆ	มีค�าสั่งหรือค�าวินิจฉัยว่า
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ส่งเสริมสทิธเิสรภีาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถงึการใช้ประโยชน์คลืน่ความถี่

และบริการในกิจการโทรคมนาคม	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และด�าเนินการเกี่ยวกับ	

การคุ้มครองผู้บริโภค	 กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน	 ยุติข้อขัดแย้งระหว่าง	

ผู้ประกอบการและผู้บริโภค	 รวมทั้งอ�านวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครอง	

ผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม	 กระนั้นก็ตามการด�าเนินงานของส�านักรับเร่ืองร้องเรียน	

และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	 (สทบ.)	 ยังไม่ค่อยเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได	้

ส่วนเสียต่างๆในหลายประการ	 เช่น	 ความล่าช้า	 ในการด�าเนินงาน	 ระบบในการท�างาน	

ที่ไม่อ�านวยความสะดวกในการร้องเรียนของผู้บริโภค	 เป็นต้น	 (ศศิธร	 ยุวโกศล,	 ชนัญสรา		

อรนพ	ณ	อยุธยา	และ	พิมลพรรณ	ไชยนันท์,		2558	;	ไทยรัฐออนไลน์,	24	มีนาคม	2556)

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	 จากหลักการและเหตุผลว่าจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	

รวมทั้งสื่อมวลชน	หมายรวมทั้งการโฆษณา	ให้มีเสรีภาพในการด�าเนินการและก�ากับดูแลตนเอง		

ตามกรอบรัฐธรรมนูญ	 ท�าให้นักโฆษณาสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์เนื้อหาโฆษณา	

ผ่านสื่อต่างๆ	 ได้อย่างมีเสรีภาพ	 	 นักโฆษณามีเสรีภาพในการสื่อสารโฆษณาโดยที่ไม่ต้อง	

ขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ	 (ยกเว้นในสื่อโทรทัศน์ที่มีกลไกก�ากับดูแลตนเองของวิชาชีพ

โฆษณาตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ	 ที่ก�าหนดให้มีการตรวจสอบก่อนการเผยแพร่โฆษณา	

ผ่านช่องทางโทรทัศน์)	 ตราบเท่าที่การโฆษณานั้นน�าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยความถูกต้อง		

ดังจะเห็นได้จากขอบเขตในการด�าเนินการโฆษณาที่กฎหมายต่างๆ	 เน้นย�้า	 คือ	 เรื่องของการ

ป้องกันโฆษณาที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	 การขจัดโฆษณาที่หลอกลวง	 โฆษณาที่มีข ้อความ	

อันเป็นเท็จ	 และโฆษณาที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด	 อาทิ	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	

พ.ศ.2522	 ที่ระบุว่าผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสาร	 ท้ังค�าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและ	

เพียงพอ	และระบถุงึลกัษณะของข้อความทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค	2	ประการแรก	ได้แก่	“ข้อความ

ที่เป็นเท็จหรือเกินจริง”	 และ	 “ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับสินค้า	

หรือบริการ”	

	 กระนัน้หากพจิารณาในแง่การจ�ากดัเสรภีาพของผลติภณัฑ์ทีโ่ฆษณา	พบว่ามกีารจ�ากดั	

เสรีภาพในการสื่อสารโฆษณาอยู่บ้างส�าหรับสินค้าบางประเภท	 สินค้าที่เป็นอันตราย	 เช่น	

บุหรี่ 	 หรือสินค ้าที่อาจเป ็นอันตรายหรือส ่งผลกระทบสุขภาวะของผู ้บริ โภค	 อาทิ	

ยาจึงต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในก่อนการเผยแพร่โฆษณา	 ดังท่ี		

นายวิทวัส	 ชัยปราณี	 อดีตนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	 ได้แสดงความเห็นไว	้

ความว่า	 “...รูปแบบการโฆษณาในปัจจุบันท�ากันมานาน	ภาครัฐ	 คือ	 ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 มาช่วยควบคุมในส่วนของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู ้บริโภคนั้น	
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	 หากพจิารณาขอบเขตของเสรภีาพในการโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆนัน้	จะเหน็ได้ว่า	ผูผ้ลติสือ่โฆษณา	

ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการใช้เสรีภาพที่อยู่ในขอบเขต	โดยเฉพาะการโฆษณา	

ในสื่อโทรทัศน์	 แม้จะพบว่ายังมีงานโฆษณาที่ล่อแหลมต่อวัฒนธรรมอันดี	 ที่มีปัญหาอยู่บ้าง	 แต่

ก็ได้รับการตรวจสอบโดยกลไกการควบคุมท้ังจากกลไกการก�ากับดูแลตนเอง	 และการควบคุม	

จากภาครัฐที่ รับผิดชอบโดยตรง	 	 แม้จะยังมีโฆษณาที่ถูกร้องเรียนจากผู ้บริโภคอยู ่บ้าง		

อนัเนือ่งจากผูป้ระกอบการบางส่วนพยายามทีจ่ะฝ่าฝืน	ปฏบิตันิอกกฎ	เป็นการเจตนาทีจ่ะหลอกลวง	

ผู้บริโภค	 เจตนาหาช่องทางที่หลบเลี่ยง	 จนน�าไปสู่การโฆษณาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	

ออกมาได้	(สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย,	2558)		

	 เรือ่งทีโ่ฆษณาได้รบัการร้องเรยีน	หรอืวพิากษ์วจิารณ์จากสงัคม	ยากต่อการตคีวามตาม

แนวทางของกฏหมาย	 ประการส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ	 การใช้จุดจูงใจในการโฆษณา		

ซ่ึงยังคงเป็นปัญหาที่อาจจะต้องพิจารณาต่อไป	 เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีต้องมีการตีความตัดสินใจ	

ในเชิงจริยธรรม	 และความเหมาะสม	 ยิ่งในอนาคตซึ่งจะเข้าสู่สังคมอาเซียนที่มีความแตกต่าง

ระหว่างฐานคติ	ค่านิยม	และวัฒนธรรม	ท�าให้การโฆษณาอาจจะต้องยิ่งเผชิญกับการตีความใน

ส่วนของความเหมาะสมจากมมุมองทีแ่ตกต่างหลากหลายยิง่ขึน้	ด้วยเหตนุีปั้ญหาการด�าเนนิงาน	

ทีส่ะท้อนเสรภีาพและความรบัผดิชอบระหว่างนกัโฆษณากับนกักฎหมาย	รวมทัง้เจ้าหน้าทีท่�าการ

ตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาตามกลไกการก�ากับดูแลตนเองนั้น	จึงไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติตาม

กฎหมายเท ่ านั้ น 	 แต ่ อยู ่ ท่ี ก ารตี ความของฝ ่ ายต ่ า งๆที่ เข ้ ามา เกี่ ย วข ้ องอี กด ้ วย		

(สภุรณ์	อรณุวีฒันา,	2536)	ซ่ึง	นวิตั	วงศ์พรหมปรดีา	(2556)	ได้เสนอให้นกัโฆษณามคีวามตระหนกั	

และรับผิดชอบในเรื่องของการโฆษณาท่ีไม่เหมาะสมให้มากข้ึน	 อันจะท�าให้เกิดกลไก	

การก�ากับดูแลตนเอง	 เพ่ือยกระดับวิชาชีพขึ้นสู ่มาตรฐานสากล	 มีเสรีภาพในการท�างาน	

พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค	 และเพื่อใช้เป็นมาตรการในการเจรจาต่อรอง

กับการออกกฎหมาย/ระเบียบควบคุมโฆษณาใหม่	ๆ	ที่เป็นการจ�ากัดเสรีภาพในการสื่อสารและ

การท�าธุรกิจ	

	 ด้วยเหตน้ีุ	จะเหน็ได้ว่า	ในปัจจุบนัการด�าเนนิการสร้างสรรค์โฆษณานัน้	นกัโฆษณามเีสรภีาพ	

ในการส่ือสารภายใต้การแสดงความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค	และสามารถท�าการสือ่สารโฆษณาได้

เป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีอยู่	 เนื่องจากมีความเข้มงวดได้มากกว่ากลไกการก�ากับดูแลตนเอง	

ของวิชาชีพเพียงล�าพัง...”	(สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย,	2558)	

	 ส�าหรบัประสทิธผิลของการด�าเนนิงานก�ากบัดแูลควบคมุการโฆษณาในปัจจุบนันัน้	พบ

ว่า	 ด้วยมาตรการในการก�ากับดูแลและควบคุมต่างๆ	 ทั้งทางกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ		

จากหน่วยงานภาครัฐ	 ทั้งส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ส�านักงานคณะกรรมการ	

คุม้ครองผูบ้รโิภค	และการส่งเสรมิให้มกีลไกการก�ากบัดแูลตนเองของวชิาชพี	โดยสมาคมโฆษณา

แห่งประเทศไทยนั้น	มีการก�าหนดขอบเขตและเสรีภาพที่เหมาะสม	
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โดยไม่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจนเกินไปจากภาครัฐ	 	 อีกท้ังยังมีได้รับการส่งเสริมให้มีกลไกการ

ก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพที่มีความเข้มแข็งมากข้ึน	 ซ่ึงข้อสังเกตท่ีส�าคัญประการหนึ่งคือ	

การก�ากับดูแลตนเองนั้น	 ควรจะต้องพิจารณาในแง่ของความยินยอมพร้อมใจของนักวิชาชีพนั้น	

ในการพัฒนากลไกให้มีความเข ้มงวดแข็มแข็งยิ่งขึ้น	 หากมิฉะน้ันแล้วก็จะกลายเป็น	

การย้ายอ�านาจในการจ�ากดัเสรภีาพของการโฆษณาจากภาครฐั	มาเป็นการจ�ากดัเสรภีาพโดยนกั

วิชาชีพกลุ่มหนึ่งผู้ซึ่งเป็นผู้บริการกลไกการก�ากับดูแลตนเอง	 ซ่ึงจะน�าไปสู่ความย้อนแย้งทาง

ปรัชญาแนวความคิดในการก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพต่อไป

	 นอกจากนี้	 อีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจ	 คือ	 การแสดงความรับผิดชอบ	

ของการโฆษณานัน้	นอกจากการโฆษณาจะต้องน�าเสนอข้อมูลเกีย่วกบัสนิค้า	หรอืบรกิารทีเ่ป็นจรงิ		

ไม่หลอกลวงและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	 ไม่ส่งผลต่อสังคมในเชิงลบแล้ว	 การโฆษณา	 ในฐานะ	

สือ่ประเภทหนึง่ควรจะต้องมบีทบาทในการสร้างสรรค์สือ่ปลอดภยั	ตามพระราชบญัญตั	ิกองทนุ

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	 พ.ศ.2558	 ที่ก�าหนดให้	 “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค	์	

หมายความว่า	สือ่ทีม่เีนือ้หาส่งเสรมิศลีธรรม	จริยธรรม	วฒันธรรม	และความมัน่คง	ส่งเสรมิความ

คดิสร้างสรรค์	การเรยีนรูท้กัษะการใช้ชวีติของประชาชนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชน	และส่งเสรมิ	

ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม	 รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคค	ี

และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข”หรือไม่

	 ประเด็นต่อมา	 คือ	 เนื่องจากปัจจุบันมีการโฆษณาในภูมิทัศน์สื่อที่หลากหลาย	 ซึ่งบาง

สื่อมีอ�านาจตามกฎหมายให้ดูแลการโฆษณาเฉพาะๆ	 ในสื่อนั้นๆ	 เช่น	 การโฆษณาที่ปรากฏ	

ผ่านสื่อโทรทัศน์	ผู้ที่มีอ�านาจในก�ากับดูแล	และลงโทษ	คือ	คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 ตามประกาศเรื่อง	 การกระท�าท่ีเป็น	

การเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	อาศยัอ�านาจพระราชบญัญตัิ		

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และ

กิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 2553	 การโฆษณาเกี่ยวข้องกับอาหารและยา	 อยู ่ภายใต	้

การก�ากับดูแลของ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ซึ่งมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียน	

เช่นเดียวกัน	 ในขณะที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 ให้การคุ้มครอง	

ผู ้บริโภคในโฆษณาทุกประเภทที่ไม่มีกฏหมายเฉพาะ	 	 ผู ้บริโภคจึงอาจเกิดความสับสน	

ว่าจะสามารถยื่นค�าขอร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด	 ท�าให้ระบบตรวจสอบหรือมีจ�านวนเรื่อง	

ที่ร ้องเรียนน้อยกว่าความเป็นจริง	 อีกทั้งหากยื่นค�าร้องผิดหน่วยงาน	 การประสานงาน	

การส่งเร่ืองน้องเรยีนต่อไปยงัหน่วยงานอืน่ๆทีร่บัผดิชอบนัน้กย็งัเป็นจดุทีต้่องใช้ระยะเวลาในการ

ด� า เนินการ 	 ด ้ วย เหตุนี้ ก ารจะส ่ ง เสริ มหรื อจ� ากั ด เสรีภาพและความรับผิ ดชอบ	

ของการโฆษณาจึงควรค�านึงถึงความครอบคลุมในทุกรูปแบบของสื่อให้มากขึ้น

	 เช่นเดียวกับภายใต้ภูมิทัศน์สื่อที่หลากหลายนี้	สื่อใหม่	สื่อออนไลน์นั้นน่าเป็นห่วงกังวล
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มากกว่าส่ือดั้งเดิมอ่ืนๆ	 เพราะในขณะที่ส่ือออนไลน์มีความก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากข้ึนทุกวัน	

แต ่ ก็ ยั ง เป ็นสื่ อที่ ข าดกลไกการควบคุม ท่ีมีประสิทธิภาพ	 หากผู ้ ผลิ ตสื่ อ โฆษณา		

ผ่านช่องทางออนไลน์ขาดการตระหนกัและการปฏิบตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีทีด่	ีไม่มกีารก�ากบั

ควบคุมดูแลตนเองจากการยอมรับจากภายในจิตใจที่แท้จริง	 สิ่งที่ปรากฏบนโลกออนไลน์	

ก็จะมีแต่เสรีภาพที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ด้วยเหตุน้ี	 แม้จะมีกฎหมายจ�านวนมากในการก�ากับดูแล	 และควบคุมการโฆษณา		

หรือแม้จะมีการออกแบบกลไกการก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาเป็นอีกหนึ่งแนวทาง	

ก็มิได้หมายความว่าประชาชนจะปลอดภัยจากการโฆษณาที่ไร้ความรับผิดชอบ	 สังคมปลอดภัย

จากผลกระทบในเชิงลบจากการสื่อสารโฆษณา	 หากนักโฆษณาขาดจริยธรรมเสียแล้ว		

แม้จะออกกฎหมายมาควบคุมอย่างไร	 ก็ไม่สามารถควบคุมให้เรียบร้อยได้	 การส่งเสริมเสรีภาพ	

และความรบัผดิชอบภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณจึงจ�าเป็นต้องมาคูก่นั	พร้อมๆกบัการ

มุ ่งส่งเสริมการรู ้เท่าทันสื่อของผู ้บริโภคให้มากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน	 ผ่านช่องทางออนไลน	์

ขาดการตระหนักและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีด	ี ไม่มีการก�ากับควบคุมดูแลตนเอง

จากการยอมรับจากภายในจิตใจที่แท้จริง	 สิ่งท่ีปรากฏบนโลกออนไลน์ก็จะมีแต่เสรีภาพ	

ที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม
	 ด้วยเหตุน้ี	 แม้จะมีกฎหมายจ�านวนมากในการก�ากับดูแล	 และควบคุมการโฆษณา		

หรือแม้จะมีการออกแบบกลไกการก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาเป็นอีกหนึ่งแนวทาง		

ก็มิได้หมายความว่าประชาชนจะปลอดภัยจากการโฆษณาที่ไร้ความรับผิดชอบ	 สังคมปลอดภัย	

จากผลกระทบในเชิงลบจากการสื่อสารโฆษณา	 หากนักโฆษณาขาดจริยธรรมเสียแล้ว		

แม้จะออกกฎหมายมาควบคุมอย่างไร	 ก็ไม่สามารถควบคุมให้เรียบร้อยได้	 การส่งเสริมเสรีภาพ	

และความรับผิดชอบภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณจึงจ�าเป็นต้องมาคู่กัน	 พร้อมๆกับ	

การมุ่งส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
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‘เสรีภาพ’ กับ ‘ความรับผิดชอบ’ ของสื่อบันเทิง

‘Freedom’ and ‘Responsibility’ of Entertainment Media

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง*

 ‘หนังสือพิมพ์’	 เป็นสื่อเชิงธุรกิจประเภทแรกของไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง	

พ.ศ.	 2475	 จึงมีพัฒนาการก่อนสื่ออื่น	 ๆ	 โดยข่าวอาชญากรรมและข่าวบันเทิงมีพัฒนาการ	

มาจากผลกระทบทางการเมืองหลังรัฐประหารภายใต้การน�าของจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์		

(16	มิถุนายน	2451	–	8	ธันวาคม	2506)	เมื่อ	16	กันยายน	2500	ที่สื่อมวลชนถูกจ�ากัดเสรีภาพ

ในการน�าเสนอข่าวสาร	 โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง	 จึงต้องหาทางออก	

ด้วยการน�าเสนอข่าวอาชญากรรมและข่าวบันเทิง	

	 กล่าวเฉพาะข่าวบันเทิง	 การเติบโตไม่เพียงมีหน้าประจ�า	 ยังมีหน้าสังคมที่น�าเสนอเรื่อง	

‘ซุบซิบ’	ของคนในแวดวงสังคมชั้นสูงและในแวดวงบันเทิง	โดยเฉพาะข่าว	‘คาว’	ที่เป็นเรื่องส่วน

ตัว	 ยกเว้น	 ‘สยามรัฐ’	 หนังสือพิมพ์บ่าย	 (evening	 newspaper)	 ของพลตรี	 หม่อมราชวงศ์	

คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 (20	 เมษายน	 2454	 –	 9	 ตุลาคม	 2538)	 ที่ยังคงยึดข่าวสารบ้านเมือง		

(hard	news)	เป็นสาระหลัก

	 สรุปได้ว่า	 หนังสือพิมพ์ประเภท	 ‘หัวสี’	 หรือหนังสือพิมพ์ที่น�าเสนอข่าวอาชญากรรม

และสังคมเป็นหลัก	(soft	news)	ในไทย	มีพัฒนาการตั้งแต่ปี	2500	

	 เกือบ	 60	 ปี	 ที่ผ่านมา	 ข่าวสารด้านบันเทิงมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ	

เนื่องจากตอบสนองความสนใจตามปุถุชนวิสัย	 ส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์บันเทิง	 (selective	media)	

มีหลากหลายท้ังรายวัน	 รายสัปดาห์	 รายปักษ์	 และรายเดือน	 สื่อวิทยุมีช่ัวโมงซุบซิบบันเทิง		

และสื่อโทรทัศน์ทุกช่องมีข่าวและรายการบันเทิง	 รวมท้ังสื่อออนไลน์มีข่าวบันเทิง	 ท้ังท่ีเป็น	

‘เว็บข่าว’	 ของสื่อหนังสือพิมพ์กระแสหลัก	 ของสื่อสิ่งพิมพ์บันเทิง	 และของผู้ผลิตสื่อออนไลน์	

โดยเฉพาะ	

	 แต่ทีไ่ปไกลอย่าง	‘สดุโต่ง’1	กคื็อ	เน้ือหาในข่าว	ไม่ว่าพาดหวั	(headline)	ความน�า	(lead)		

และเนือ้ข่าว	รวมไปถงึบทความหรอืคอลัมน์ของบางสือ่ทีแ่ยกไม่ออกว่าเป็น	‘ข่าว’	หรอื	‘บทความ’		

จากการรายงานที่นอกจากหมิ่นเหม่ต่อกฎหมายแล้ว	 ยังอ่อนไหวต่อจริยธรรม	 ทั้งศักดิ์ศรี	

ความเป็นมนุษย์	 อุจาด	 ลามก	 อนาจาร	 อคติ	 และสิทธิส่วนบุคคล	 ผู ้ประกอบวิชาชีพ	

  *บรรณาธิการที่ปรึกษา ‘อีคอนนิวส์’ ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  1‘สุดโต่ง’ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 1243) หมายถึง มากเกินขอบเขตที่ควรเป็น
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ตาม	 ‘อาชีวะปฏิญาณ’	 (professional)2	 จึงถูกสังคมมองในประเด็นทางจริยธรรมแบบ		

‘เหมาจ่าย’	ในภาพรวมไปด้วย

‘สาระบันเทิง’ หรือ ‘ดาราบันเทิง’

	 ‘ข่าวบันเทิง’	ตามแนวคิด	 ไม่เพียงการรายงานเรื่องราวของคนที่เป็นนักร้อง	นักแสดง	

หรือนักดนตรี	 ที่เรียกรวม	 ๆ	 กันว่า	 ‘ศิลปิน’	 และเหตุการณ์ในวงการบันเทิง	 ยังรวมไปถึงด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม	แล้วเรียกชื่อเต็ม	ๆ	ว่า	‘ข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิง’	แต่	‘ข่าวบันเทิง’	ใน

ปัจจุบัน	เปลี่ยนไป	โดยไปให้น�้าหนัก	‘บันเทิง’	เป็นเรื่องหลัก	ศิลปะและวัฒนธรรม	เป็นเรื่องรอง		

สื่อที่เห็นว่าต่างก็มีน�้าหนัก	ก็แยก	‘ศิลปะและวัฒนธรรม’	ออกไป	ส่วน	‘บันเทิง’	ก็บันเทิงจริง	ๆ		

โดยเน้นไปที่ตัวศิลปิน	 เนื้อหาอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวกับบันเทิงเป็นเรื่องรองลงไป	 ด้วยเหตุผลตอบโจทย์

ผู้รับสารด้านปุถุชนวิสัยดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

	 กาญจนา	แก้วเทพ	(2553:	14,	124)	กล่าวถึงข่าวบันเทิงในช่วงหลังปี	2550	มีเนื้อหา

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตตามโครงสร้างของธุรกิจบันเทิงท่ีเติบโต	 ท�าให้ทิศทางการน�าเสนอข่าว	

เน้นตัวบุคคลในธุรกิจบันเทิงที่ก�าลังเติบโตและเป็นที่นิยมของประชาชน	 เมื่อมีความเคลื่อนไหว	

จึงได้รับความสนใจมากกว่าคนทั่วไป	 ผนวกกับนายทุนเจ้าของสื่อควบคุมเนื้อหาในการน�าเสนอ

เพื่อผลทางธุรกิจ	

	 ธัญญาลักษณ์	 พฤทธิประเสริฐ	 (2556:	 ง)	 เปรียบเทียบระหว่าง	 ‘สาระบันเทิง’		

กับ	‘ดาราบันเทิง’3	จากหนังสือพิมพ์	4	ชื่อฉบับ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

หนังสือพิมพ์ข่าวสด	 และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก	 พบการน�าเสนอเนื้อหาเชิงดาราบันเทิงมากกว่า

สาระบันเทิง	โดยประเด็นที่ถูกน�าเสนอมากที่สุด	คือเรื่องส่วนตัวในฐานะ	‘บุคคลสาธารณะ’	อาทิ	

ชีวิตส่วนตัว	 ความรักและความขัดแย้ง	 โดยสื่อมวลชนอ้างเหตุผลว่า	 ประเด็นเหล่านี	้	

เป็นเร่ืองท่ีประชาชนให้ความสนใจ	 ศิลปินหรือดาราจึงต้องยอมสละชีวิตส่วนตัวในการเป็นข่าว		

แม้บางเรื่องหมิ่นเหม่ต่อกฎหมายฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	หรืออ่อนไหวต่อจริยธรรมวิชาชีพก็ตาม		

ทั้งน้ี	 สื่อมวลชนใช้วิธีน�าเสนอเร่ืองราวและข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวท่ีให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง	

เนื่องจากผู ้สื่อข ่าวบันเทิงกับศิลป ินมีความสัมพันธ ์ ท่ีต ้องพ่ึงพาอาศัย ซ่ึงกันและกัน		

อนัช่วยให้เรือ่งทีห่มิน่เหม่ต่อกฎหมาย	กลายเป็นเรือ่งความยนิยอมพร้อมใจ	หลดุพ้นจากการละเมดิ	

สิทธิส่วนบุคคลตามมาตรา	420	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	หรือการหมิ่นประมาทตาม

     2‘อาชวีะปฏิญาณ’ (professional) พลตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพันธ์  

(25 สิงหาคม 2434 – 5 กันยายน 2519) ทรงให้ความหมายว่า “...การปฏิญาณตนต่อสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า  

จะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมท่ีวางไว้เป็นบรรทัดฐาน หาใช่เป็นการท�ามาหากิน หรือท�ามาหาเล้ียงชีพ  

แต่เพียงอย่างเดียว ..” จึงแตกต่างจากค�าว่า ‘อาชีพ’ (occupation) โดยทั่วไป
   3‘สาระบันเทิง’ หมายถึง การน�าเสนอเนื้อหาสาระที่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระทางการบันเทิง ที่ไม่ใช่เรื่อง

ส่วนตัวของดารา ส่วน ‘ดาราบันเทิง’ หมายถึง การน�าเสนอแต่เรื่องส่วนตัวของนักแสดง เช่น เรื่องชู้สาว เป็นต้น
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มาตรา	326	ประมวลกฎหมายอาญา	และยังพบว่า	สื่อมวลชนใช้บทบาทหน้าที่ของข่าวบันเทิง	

ที่ต้องมอบความสุข	สนุกสนานแก่ผู้อ่านด้วยเนื้อหาที่หลากหลายทั้งสาระและบันเทิงเป็นข้ออ้าง	

แต่ขัดกับผลการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวที่น�าเสนอจริง	 รวมทั้งการอภิปรายผลตามแนวคิด	

ของข่าวบันเทิงที่ก็ขัดแย้ง	 เนื่องจากพบเนื้อหาเชิง	 ‘ดาราบันเทิง’	 ที่มากถึงร้อยละ	 70	 ขณะที่

เนื้อหาเชิง	‘สาระบันเทิง’	มีเพียงร้อยละ	30	เท่านั้น	

	 ‘บุคคลสาธารณะ’	ราชบัณฑิตยสถาน	(2553:	100)	ให้ความหมายว่า	ผู้เป็นที่รู้จักของ

คนทั่วไป	และมีอาชีพที่เกี่ยวพันกับคนทั่วไป	มักใช้หมายถึง	นักการเมือง	ดารา	นักร้อง	นักกีฬา	

เป ็นต ้น	 ส ่วนนิยามในกฎหมายหมิ่นประมาท	 จาก	 www.dict ionary.law.com		

หมายถึงบุคคลส�าคัญที่ เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ	 หรือเป็นที่รู ้จักกันโดยทั่วไป		

เช่น	นักการเมือง	ผู้มีชื่อเสียง	นักแสดง	นักกีฬา	แม้ใช้ถ้อยค�าไม่เหมาะสมหรือรุนแรงไปบ้าง	ก็ไม่

สามารถฟ้องหมิ่นประมาทได ้	 เว ้นแต ่ได ้พิสูจน ์ว ่ามี เจตนาท่ีจะท�าให ้บุคคลดังกล ่าว		

เสื่อมเสียชื่อเสียง	

	 สื่อจึงอาศัยความเป็นบุคคลสาธารณะในการกล่าวถึงเรื่องส่วนตัวของผู้มีช่ือเสียง		

โดยเฉพาะบคุคลในวงการบันเทงิ	เพราะถอืว่าเป็นเรือ่งทีส่าธารณชนสนใจ	แต่กไ็ม่มกีฎหมายไทย	

ฉบับใดที่ให้การรับรองว่าสื่อมวลชนสามารถรายงานเรื่องส่วนตัวของบุคคลสาธารณะไว้

	 รัตนวดี	นาควานิช	(2551:	8)	กล่าวถึงสื่อมวลชนใช้ประเด็น	‘บุคคลสาธารณะ’	ในข่าว

บันเทิง	จากภาพและพาดหัวของดาราเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวและพฤติกรรมทางลบ	พบเรื่องต่างๆ		

ดงัน้ี	(1)	โป๊	เปลอืย	เช่น	พฤตกิรรมส่วนตวัวาบหววิในทีส่าธารณะ	(2)	ชูส้าว	เช่น	การแอบแต่งงาน		

แอบหมัน้	หรอืแอบจดทะเบยีน	พฤตกิรรมรกัร่วมเพศ	พฤตกิรรมเจ้าชู	้ความขดัแย้งภายในครอบครวั		

ท้องก่อนแต่ง	 การเป็นมือที่สาม	 ปัญหารักร้าว	 (3)	 สุขภาพ	 เช่น	 การเป็นโรคติดต่อ	 โรคร้าย		

เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียโฉม	 (4)	 หลอกลวง	 เช่น	 แอบท�าศัลยกรรม	 พฤติกรรมชอบสร้างภาพ		

สร้างข่าว	 คดีความ	 เกิดความขัดแย้ง	 หรือทะเลาะวิวาทกับผู ้อื่น	 (5)	 การงาน	 การเงิน		

เช่น	 เบี้ยวงาน	 โก่งค่าตัว	 (6)	 เที่ยวกลางคืน	 ติดหรือค้ายาเสพติด	 เช่น	 ดื่มสุรา	 ติดยาเสพติด		

หลีหญิง	และ	(7)	ถูกคุกคาม	เช่น	ภาพเปลือย	ภาพกิจกรรมทางเพศของบุคคลในแวดวงบันเทิง

	 สรุปได้ว่า	นับตั้งแต่ปี	2550	เป็นต้นมา	สถานการณ์ข่าวสารด้านบันเทิง	เน้นไปที่ข่าวซึ่ง

เป็นเรื่องส่วนตัวของดารา	 เพื่อผลทางธุรกิจ	 ของนายทุน	 มากกว่าท่ีจะให้ข้อมูลข่าวสาร	

ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
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‘สื่อมวลชน’ กับ ‘เสรีภาพ’
	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	ให้เสรภีาพของบคุคลไว้อย่างกว้างขวาง		

โดยเฉพาะการสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพจะกระท�ามิได	้	

หรือห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสาร	หรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมด	หรือบางส่วน		

หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด	ๆ 	เพื่อลิดรอนเสรีภาพ	นี่ก็กระท�ามิได้	ซึ่งไม่เพียงเท่านั้น	การน�า

ข่าวหรอืบทความไปให้เจ้าหน้าทีต่รวจก่อนน�าไปโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนอืน่กไ็ม่ได้

อีกเช่นกัน	 เว้นแต่ประเทศอยู ่ในภาวะสงคราม	 ซ่ึงต้องท�าโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย	

ซึ่งได้ตราขึ้น	(มาตรา	45)

	 แม้แต่ผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่	อนัได้แก่	พนกังานหรอืลกูจ้างของเอกชนทีป่ระกอบกิจการ	

หนังสือพิมพ์	วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	หรือสื่อมวลชนอื่น	มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและ

แสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ�ากัดตามรัฐธรรมนูญ	โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ		

หน ่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเจ ้าของกิจการนั้น	 แต ่ต ้องไม ่ขัดต ่อจริยธรรม	

แห่งการประกอบวิชาชีพ	 โดยมีสิทธิ์จัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ	 เสรีภาพ	และความเป็นธรรม	

เสรีภาพนี้	ยังครอบคลุมไปถึงข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของ

รัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 หรือสื่อมวลชนอื่น	 เช่นเดียวกับ

พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชน	 รัฐธรรมนูญยังระบุด้วยว่า	 การกระท�าใด	 ๆ	 ไม่ว่าโดยทางตรง	

หรอืทางอ้อมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	เจ้าหน้าทีข่องรฐั	หรอืเจ้าของกจิการ	อนัเป็นการขดัขวาง	

หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ	 ก็ให้ถือว่าจงใจ	

ใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบและไม่มผีลใช้บงัคบั	เว้นแต่เป็นการกระท�าเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

หรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ	(มาตรา	46)

	 แม้	 ‘เสรีภาพ’	 เป็นความสามารถท่ีจะกระท�าการใด	 ๆ	 โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง		

เช่น	 เสรีภาพในการพูด	 เสรีภาพในการนับถือศาสนา	 ความมีสิทธิที่จะท�าจะพูดได้	 แต่ก็โดยไม่ละเมิด

สิทธิของผู ้อื่น	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 2556:	 1256)	 ยืนยันโดยแถลงการณ์สมาคมนักข่าว	

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 ในวันเสรีภาพ	

สื่อมวลชนโลก	 3	 พฤษภาคม	 2556	 ว่าจะต้องเป็นเสรีภาพที่ไม่คุกคาม	 (freedom	 	 without		

	 intimidation)	 โดยตระหนักถึงการท�าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพ	 รายงานข่าวสารด้วยข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องและด้วยข้อมูลรอบด้าน	 ให้ความเป็นธรรมกับ

ทกุฝ่าย	รกัษาไว้ซึง่ประโยชน์แห่งสาธารณะ	และ	ตระหนกัว่า	หากน�าเสนอข้อมลูทีผ่ดิหรอืบดิเบอืน	

ไปจากข้อเท็จจริง	ก็อาจน�าไปสู่การให้ทางเลือกที่ผิดกับประชาชนได้	
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	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 เสรีภาพที่สื่อมวลชนได้รับการคุ้มครองจากการน�าเสนอข่าวสาร	

และการแสดงความคิดเห็นนั้น	 ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 และความรับผิดชอบ	

ภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

‘กฎหมาย’ และ ‘จริยธรรม’ กับ ‘ความรับผิดชอบ’

	 เสรีภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของสื่อมวลชน	 ที่ รัฐธรรมนูญระบุว ่า	 ยังต ้องโดยชอบ	

ด้วยกฎหมาย	 ซึ่งมีอยู่หลายฉบับ	 กล่าวเฉพาะที่เก่ียวข้องกับข่าวบันเทิง	 อาทิ	 กฎหมายอาญา	

ว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาท	 (มาตรา	 326	 327	 และ	 328)	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย	์

ว่าด้วยความผิดฐานละเมิด	(มาตรา	420	และ	421)	กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์	 (มาตรา	31	และ	

32)	 กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 (มาตรา	 14	 และ	 16)	 และกฎหมาย	

ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค	(มาตรา	22)

	 ส่วน	‘จริยธรรม’	(ethics)	ที่ความหมายโดยทั่วไป	คือ	ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,	

ศีลธรรม	 กฎศีลธรรม	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 2556:	 303)	 นั้น	 เนื่องจากแต่ละวิชาชีพ	

มีข ้ อควรปฏิบัติ เป ็นพิ เศษตามลักษณะของวิชา ชีพนั้ นๆ	 จึ งมีการ บัญญัติหรือน� า	

ข้อควรปฏิบัติจากจริยธรรมทั่วไปมาบก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เรียกว่า	 ‘จรรยาบรรณ’		

(code	 of	 ethics)	 หรือ	 ‘จริยธรรมวิชาชีพ’	 ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน	 (2556:	 301)	

ให้ความหมายว่า	 เป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�าหนดข้ึน	

เ พ่ือ รักษาและส ่ ง เสริม เกี ยรติคุณชื่ อ เสี ยงและฐานะของสมาชิก 	 อาจ เขี ยน เป ็น	

ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ส�าหรับ	 ‘ความรับผิดชอบ’	 (responsibility)	 ท่ีราชบัณฑิตยสถาน	

(2556:	 990)	 หมายถึง	 การยอมรับผล	 ทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ท�าลงไป	 หรือที่อยู	่

ในความดูแลของตนนั้น	 เม่ือเป็นวิชาชีพสื่อมวลชน	 อาจต้องพิจารณา	 ‘ความรับผิดชอบ’	

ตามความหมายในภาษาอังกฤษว่า	‘accountability’	เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อให้สอดคล้องกับ	‘อาชีวะ

ปฏิญาณ’	ที่เสด็จในกรมฯ	พระองค์วรรณไวทยากร	ทรงให้ความหมายไว้	นั่นคือ	ความสามารถ

ในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยึดม่ันในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	 และถ้าใช	้

‘ความรับผิดชอบ’	ตามหลักธรรมบริหาร	(good	governance)	ของธนาคารโลก	เมื่อปี	2532	

เข้ามาประยุกต์	สื่อมวลชนก็ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบจากสังคมด้วยเช่นกัน

	 กล่าวโดยสรุป	 ‘สื่อมวลชน’	 เป็นวิชาชีพที่ใช้เสรีภาพเพ่ือการน�าเสนอข่าวสาร	

และความคิดเห็นโดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ	 และปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบโดยยึดมั่น	

ในอาชีวะปฏิญาณ
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สื่อบันเทิงกับจริยธรรมวิชาชีพ
	 ภาพข่าว	 พาดหัว	 และข่าวบันเทิง	 ที่รวบรวมจากการสังเกต	 และจากการร้องเรียน		

รวมทั้งการถูกต�าหนิติเตียนบนสื่อสังคมต่อการน�าเสนอภาพและข่าวบันเทิง	 ในช่วงปี	

2557	 –	 2558	 มีประเด็นที่อ่อนไหวต่อจริยธรรมวิชาชีพหลายเรื่อง	 ได้แก่	 (1)	 ไม่ยึดถือ	

ข้อเท็จจริง	 รวมทั้งพาดหัวและความน�า	 (โปรย)	 ท่ีเกินจากข้อเท็จจริง	 ตลอดจนการเสนอข่าว

เลื่อนลอย	 ปราศจากแหล่งที่มา	 (2)	 การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์		

(3)	 ไม่ยึดถือประโยชน์สาธารณะ	 (4)	 การสอดแทรกความคิดเห็นลงไปในข่าว	 (5)	 การพาดพิง	

ทีเ่กดิความเสียหายแก่	โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถกูพาดพงิแสดงข้อเทจ็จริง	(6)	ภาพและข่าวลามกอนาจาร		

(7)	ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพหรือมีความหมายเหยียดหยาม	และ	(8)	ล�าเอียงและมีอคติ

	 กรณีศึกษาที่พบในรอบ 3 ปี (ปี 2556 - 2558) 
	 •“มดลูกไม่ทันแห้ง	‘หนิง’	ช�้าผัวซุกกิ๊กไฮโซ”	-	พาดหัว	(Super	บันเทิง,	2556:	1)

	 •“พิ้ งกี้กับเป ๊กป ๊ะเทิ่ ง 	 ๆ	 กันที่ โรงแรม	 นักข ่าวแส ่ เจอด ่ากลับ	 -	 พาดหัว		

	 (Super	บันเทิง,	2556:	น.	1)	

	 •“อล่างฉ่าง	นางเอกเสร็จกิจ	นอนอ้าซ่าบนเตียง”	-	พาดหัว	(Super	บันเทิง,	2557:	1)

	 •“โห	 ‘ต้นหอม’	 แมร่งบ้าว่ะ!	 แต่งนางร�าของขมา	 ‘แทค’”	 -	 พาดหัว/	 “ดีเจสาว	

	 ต ้นหอม-ศกุนตลา’	 หมดท่า	 ลงทุนแต ่งชุดไทยทาหน้าขาวประหนึ่งนางร�า	

	 คลานเข่าถือพานธูปเทียนแพง้อขอคืนดีแฟนหนึ่ม	 ‘แทค	 -	 ภรัณยู’	 ถึงคอนโดฯ		

	 จนส�าเร็จสมความตั้งใจ	กระแสให้ก�าลังใจเพียบ”	(สยามดารา,	2557:	1,	4)

	 •นักแสดงก�าลังนั่ง	 เผยให้เห็นคล้ายไม่ได้สวมชั้นใน	 จากการถ่ายด้วยมุมกล้องของ	

	 ช่างภาพในระดับล่าง	 -	 ภาพ/	 “(ช่ือเล่นนักแสดง)	 เต็มตาเต่ีย!	 ขนโผล่มาหยอก”		

	 พาดหัว	 (สยามดารา,	 2557:	 1,	 4)/	 “(ชื่อเล่นนักแสดง)	 แรงโคตร	 คราวนี้โชว์กลีบ	

	 ให้ทายซิใส่	 กกน.	 ไหม!!”	 -	 พาดหัว	 (ASTV	 ผู้จัดการออนไลน์,	 2557:	 เว็บข่าว)/	

	 “(ชื่อนักแสดง)	 ไม่ใส ่	 กกน.	 ออกงาน	 กลีบโผล่	 เห็นหอยแครง”	 -	 พาดหัว		

	 (BlOGGANG,	2557:	สื่อออนไลน์)		

	 •	 สตรีนอนเปลือย	 ปิดหน้าและอวัยวะ	 อ้างว่าเป็นนางเอกนักแสดงโทรทัศน์	 -	 ภาพ/		

	 “หัวจะวาย	 นางเอกเสร็จกิจ	 ฟาดกับผัวเสร็จ	 ถ่ายรูปหยิวไว้ดูแก้เหงา	 หลุดกระจาย	

	 นอนยิ้มบนเตียง	ของสงวนโผล่”	-	ความน�า	(ASTV	ผู้จัดการออนไลน์:	เว็บข่าว)

	 •	 “เสียวเนินน้อย	 อูยยยย	 เลียจุ๋มจิ๋ม	 ‘ชื่อนักแสดง’	 ครางกระเส่า”	 -	 พาดหัว		

	 (Super	บันเทิง,	2557:	1)
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	 •“โห	 ‘ชื่อเล่นนักแสดง’	 แมร่งบ้าว่ะ	 แต่งนางร�าขอขมา	 ‘แทค’	 -	 พาดหัว/		

	 	 	“ดีเจสาวชื่อนักแสดง’หมดท่า	ลงทุนแต่ชุดไทยทาหน้าขาวประหนึ่งนางร�าคลานเข่า	

	 			ถือพานธูปเทียนแพง้อขอคืนดีแฟนหนุ่ม...”	(สยามดารา,	2557:	1)

	 •“สื่อสุดทนดาราหยาม	 ตอก	 (ช่ือนักแสดง)	 หยุดเก่งกับนักข่าวใหม่	 เตือนโมโหง่าย		

	 ระวังฮิสทีเรีย”	-	พาดหัว	(สยามบันเทิง,	2557:	น.	1,	7)

	 •ภาพนักแสดงเต้นในท่าเร่าร้อน	 -	 ภาพ	 “(ช่ือเล่นนักแสดง)	 แหกง่ามโชว์หอยแครง	

	 กระดี๊บ	 ๆ	 ใส่	 ‘ศรเพชร’	 ยืนแข็งทื่อ”	 -	 พาดหัว/	 “ครั้งที่แล้ว	 (ชื่อนักแสดง)		

	 ปล่อยคลิปเสียวคนเดียวโชว์เต้นกระเด้าพ้ืนหุบ	 ๆ	 อ้า	 ๆ	 จนโดนคนด่าท้ังประเทศ		

	 แต่ก็ฮือฮา	 มีคนเข้าไปดูคลิปยอดทะลัก	 2	 ล้านวิว	 โดนด่าแต่ดัง	 งานนี้	 (ชื่อนักแสดง)		

	 ก็ เลยจัดอีกดอก	 แต ่ครั้ งนี้ เจ ้าตัวขอเสียวคู ่ 	 ด ้วยการดึงนักร ้องลูกทุ ่ งชื่อดัง		

	 (ชื่อนักร้องลูกทุ ่งชาย)	 มาฟีเจอริ่งเพลง	 SORRY	 I’M	 SEXY	 ซึ่งในวันแถลงข่าว	

	 เป ิดตัวผลิตภัณฑ ์ลดความอ ้วน	 L IPO	 TWIN	 ที่ ตั ว เองเป ็นพรี เซ็น เตอร 	์	

	 (ชื่อเล ่นนักแสดง)	 ก็ เลยจัดเต็มโชว ์ทั้ งร ้องทั้งเต ้นร ่อนตูดขย�านมกระดึ๊บ	 ๆ		

	 ใส่(ชื่อนักร้องลูกทุ่งชาย)	 ที่ยืนแข็งทื่ออยู่บนเวที	 กว่าจะจบเพลงเล่นเอาก�าเดาหนุ่ม	 ๆ	

	 ในงานแทบพุ่ง	 เท่านั้นยังไม่พอ	 (ช่ือนักแสดง)	 ปิดท้ายเรตเอ็กซ์ด้วยการโชว์เต้นท่า	

	 หอยแครงกระแทกแผ่นดินรัว	 ๆ	 เหมือนที่เคยเต้นในคลิป	 เรียกว่าแหกให้กล้อง	

	 ถ่ายกันสด	 ๆ	 เลยทีเดียว	 เต้นซะจนง่ามโผล่	 หวอกระจาย	 ต้องบอกว่าเป็นโชว	์

	 ที่สะเด่าทั้งส่วนสัดและลีลา	 ส่วนจะแหกสะบัดขนาดไหนไปดูกันให้ตาแฉะเลยจ้าา		

	 (ASTV	ผู้จัดการออนไลน์,	2557:	ข่าวออนไลน์)

	 •	 ภาพเปลือยหญิงชายที่อ้างว่าผู้ชายนักแสดง	 ภาพเปลือยของผู้หญิงมีรูปหัวใจปิด	

	 ไว้ที่ปลายถันและท่ีอวัยวะเพศ	 -	 ภาพ/	 “อั๊ยยะ!!	 แฉภาพหลุดคล้ายพระเอกละคร	

	 เย็นช่องน้อยสี”	 -	 พาดหัว/	 “สุดตะลึงพรึงเพริด!!	 เมื่อมีภาพหลุดที่โดนระบุว่า		

	 น่าจะเป็นพระเอกดังช่องน้อยสี	 อยู่ในสภาพเปล่าเปลือยอล่างฉ่างนอนถ่างกับสาว	

	 คู ่นอน	 ในถ่วงท่าลีลา	 อิริยาบถต่าง	 ๆ	 หลุดออกมา	 จนท�าให้ชาวโซเชียลมีเดีย		

	 ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง	 ๆ	 นานา	 ซึ่งหนุ ่มที่โดนสันนิษฐานว่าคล้ายก็มี		

	 (ชื่อนักแสดงชาย	3	คน)	 โดยที่ตอนนี้เหล่าหนุ่ม	ๆ	ที่ติดในรายชื่อก็เริ่มออกมาปฏิเสธ	

	 ข่าวบ้างแล้ว	 งานน้ีหวยจะไปตกอยู ่ที่ใคร	 ลองเดาจากภาพดูนะจ๊ะ!!”	 -	 ข่าว		

	 (ทีวีพูลออนไลน์,	 2557:	 ข่าวออนไลน์)	 	 	 ต่อมาภาพและข่าวนี้	 มีการเสนอซ�้า	

	 ตามสื่อออนไลน์หลายแห่ง	รวมทั้งสื่อกระแสหลักบางชื่อฉบับ

	 • 	 นั กแสดงหญิ ง น่ั ง ถ ่ า งขาขึ้ นปกหน ้ า 	 1 	 - 	 ภาพ/ 	 “อ ้ วกพุ ่ ง ! ! 	 ห ลุด		

	 (ชื่อนักแสดงหญิงอาวุโส)	 หอยรอด	 อ้าทีละ	 3	 แสน”	 (Super	 บันเทิง,	 2558:	 1)		

	 “อายุย่างเข้าสู่รุ่นยาย	 แต่	 (ชื่อนักแสดงหญิงอาวุโส)	 ก็ยังแซบมาก	 คราวก่อนก็ไป	
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	 ส่ายนมร่อนเอวท่าหงส์ร่อน	 เล่นเอาฮือฮามาแล้วรอบหนึ่ง	 ล่าสุด	 ก็เอาอีกแล้วค่า	

	 คราวนี้เจ๊	 (ชื่อเล่นนักแสดงหยิง)	 สุดซ่า	 ไปรับงาน	 F	 -	 BL	 PLUS	 ผลิตภัณฑ์	

	 เสริมอาหารควบคุมน�้ าหนัก	 พึ่ งจะถ ่ ายแบบผลิตภัณฑ ์กันไปเมื่ อวันก ่อน		

	 งานนี้ขอบอกว ่าเจ ๊ 	 (ชื่อเล ่น)	 ไม ่ท�าให ้ผิดหวัง	 จัดหนักในชุดสีขาวรัดปลิ้น		

	 แถมยั ง สั้ น จุ ๊ ด จู ๋ 	 พ ร ้ อมกั บ โพสท ่ า เ ด็ ด 	 บี บนม โชว ์ เ นิ นคล ้ อย 	 เ อ ๊ ย 	 !		

	 เนินนูน	 ที่ เ ด็ดไปกว ่านั้น	 เห็นจะเป ็นท ่านั่ ง ท่ีคุณป ้าแกนั่ งอ ้าซ ่าแบบโชว ์	

	 ของ ดีหอย เล็ ดหอยรอด กัน เลยที เ ดี ยว 	 โอ ่ ยยย . . . เห็ นแล ้ วหั ว ใจจะวาย		

	 ต้องรีบซูมรูปสุดชีวิต	 เพราะไอ้ที่มันโผล่ออกมาหลอนนั้น	 ดันเป็นสีเนื้อซะด้วยส	ิ	

	 เ ล ่ น เอา เดากันทั้ ง ส ตู ดิ โอว ่ า 	 ใส ่ หรื อ ไม ่ ใ ส ่ 	 กกน . 	 หว ่ า ? ! 	 อุ ๊ ยตาย . . . .	

	 หรือว่างานนี้	 เจ๊แกจะเป็นโรคแพ้กางเกงในเหมือน	 (ชื่อนักแสดงหญิงสาว)	 อ๊ะเปล่า	

	 แต่ที่แน่	ๆ 	เซ็กซี่ลืมตายแบบนี้แพ้เงินแน่	ๆ 	เพราะได้ข่าวว่า	เจ๊ฟาดค่าอ้าไป	3	แสนบาท		

	 เลยทีเดียว	 ติดตาม	 นสพ.	 Super	 บันเทิง	 ได้แล้วที่เซเว่น	 B2S	 นายอินทร์	 5	 บาท	

	 ก็แซ่บเวอร์	-	โฆณา	(ASTV	ผู้จัดการออนไลน์,	2558:	ข่าวออนไลน์)

	 •	 ภาพเปลือยชายหญิงขณะมี เพศสัมพันธ ์ 	 ใช ้รูปหัวใจสีแดงติดไวท่ีดวงตา		

	 อวัยวะเพศผู้ชาย	 และปลายถันผู้หญิง	 -	 ภาพ/“ตะลึง!!!	 คลิปหลุดนักดนตรีช่ือดัง	

	 บรรเลงเพลงรักแฟนสาวบนเตียง”	 -	 พาดหัว/	 ภาพดังกล่าว	 หนังสือพิมพ์แนวหน้า	

	 น�ามาจากเว็บข่าวของทีวีพูลออนไลน์มารายงานซ�้า	 “ผู้สื่อข่าวรายงานว่า	 ทีวีพูล		

	 ออนไลน์ได้เผยภาพถ่ายจากคลิปวีดีโอ	 โดยระบุชายหนุ่มในภาพ	 มีหน้าตาคล้ายกับ	

	 นักดนตรี	 ซึ่งมีความสามารถทางด้านดนตรี	 ชื่อเล่น	ป.	 ขณะก�าลังมีเพศสัมพันธ์สวาท	

	 กบัแฟนสาว	อกีทัง้ยงัระบอีุกว่า	หนุม่นกัดนตรรีายนี	้เคยออกอลับัม้เป็นวงดนตรีมาก่อน		

	 แถมจบมาจากเมืองนอกเสียด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ภาพดังกล่าว	 จะไม่เป็นที่แน่ชัด	

	 ว่าเป็นภาพของนักดนตรีหนุ่มจริงหรือไม่	 หรืออาจจะเป็นภาพตัดต่อ	 หรือเพียงคน	

	 หน้าคล้าย	ซึ่งรายละเอียดจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง”	(แนวหน้าออนไลน์,	2558:	

	 เว็บข่าว)	 ภาพและข่าวนี้	 มีการเสนอซ�้าโดยหลายสื่อออนไลน์	 ส่วนแนวหน้าได้ถอด	

	 ภาพและข่าวนี้ออกไปแล้ว

	 •	 “นางงามตกกระป๋อง	 (ช่ือผู ้สมัคร)	 กล้าดียังไง	 ลงเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนล”		

	 –	 พาดหัว/	 “...มีบรรดาสาวงามจากเวทีต่าง	 ๆ	 ท่ีเคยแห้วรับประทาน	 ผิดหวังมา	

	 นับครั้งไม่ถ้วนมาประชันโฉมแห่รอคิวสมัครกันเพียบ	 แต่ท่ีสร้างความฮือฮาและ	
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	 ตกตลึง	แหวกใครมาเลย	 เห็นจะเป็นเรื่องที่สาว	 (ชื่อนามสกุลผู้สมัคร)	อดีตรองอันดับ	

	 สองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์	 มาลงประกวด	 หลังจากที่โดนปลดออกจากกองประกวด	

	 ริบสายสะพาย	 ส่วนมงกุฎน้ัน	 ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวยอมคืนกองประกวดไปหรือยัง...”		

	 เนื้อข่าวตอนหนึ่ง	(thaihothit,	2558:	สื่อออนไลน์)

	 •	ภาพหญิงเปลอืยนอนบนเตยีง	พรางหน้าและอวยัวะเพศ	-	ภาพข่าว/	“แว๊กก	หลดุอ้าซ่า		

	 จิ๊ลอด	 หน้าคล้ายนางร้ายช่อง	 7”	 -	 พาดหัว/	 “แชร์ว่อนเน็ต!	 ภาพหลุดเปลือย	

	 อล่างฉ่าง	หน้าคล้ายนางร้ายสุดเซ็กซี่วิก	 7	สี	นอนอ้าซ่าจิ๊ลอดบนเตียง	ถุงยางมัดเพิ่ง	

	 เสร็จกิจ”	 -	 ความน�า/	 “วงการบันเทิงได้สะพรึงกันอีกแล้ว	 หลังมือดีมีการแชร์ภาพ	

	 หลุดเปลือยว่อนเน็ต	ก่อนระบุว่าเป็นนางร้ายสุดเซ็กซี่วิก	7	สี	โดยภาพมีด้วยกัน	2	เซ็ต	

	 ภาพแรก	 เป็นภาพหลุดบนเตียง	 ฝ่ายหญิงก�าลังนอนหลับใหลไม่ได้สติ	 นอนอ้าซ่าสุด	

	 อล่างฉ่างเห็นจิ๊มิเต็ม	 ๆ	 ลูกตา	 ส่วนอีกภาพจ้าตัวก�าลังหลับตาพริ้มภายใต้ผ้าห่ม		

	 สถานที่เกิดเหตุเหมือนอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง	 ซึ่งภาพดังกล่าวของฝ่ายหญิงคล้าย	

	 ถูกแอบถ่ายโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ในภาพ	 ดังกล่าวสังเกตว่า	

	 มีถุงยางอยู ่ด ้วย	 คาดว่านี่อาจเป็นโฆษณาตัวใหม่ของรัฐบาลรณรงค์ให้ใส ่ถุง		

	 โดยโฆษณาชุดน้ีก�าลังจะมีตอน	 2	 ออกมาเผยแพร่	 ซึ่งครั้งนี้จะรณรงค์ให้ยึดมือถือ	

	 ก่อนมีเพศสัมพันธ์	 !!!”	 (ASTV	 ผู ้จัดการออนไลน์,	 2558:	 เว็บข่าว)	 เวลาต่อมา		

	 ‘สยามดารา’	 ได้น�าเสนอเนื้อหาใกล้เคียงกัน	 โดยวันรุ ่งขึ้นมีหลายสื่อออนไลน	์

	 น�ามาเสนอซ�้า

ข่าวบันเทิงที่ดาราอาจไม่บันเทิง

	 เมือ่เปรยีบเทยีบข่าวประเภทอืน่	ๆ 	เช่น	ข่าวการเมอืง	ข่าวเศรษฐกจิ	หรอืแม้แต่ข่าวกฬีา	

กับข ่าวบันเทิง	 พบ	 ‘ข ่าวบันเทิง’	 ค ่อนข ้างอ ่อนไหวต ่อจริยธรรมวิชาชีพมากกว ่า	

ข่าวประเภทอืน่	ๆ 	เป็นการใช้เสรภีาพอย่างเตม็ทีใ่นการน�าเสนอเรือ่งราวทีเ่ป็นส่วนบคุคลของนกั

แสดงในวงการบันเทิง	 ซึ่ งไม ่ เพียงอ ่อนไหวต ่อจริยธรรมวิชาชีพเท ่านั้น	 หลายข ่าว		

ยังหมิ่นเหม่ต่อกฎหมายอีกด้วย	

	 การใช้เสรีภาพที่	‘บกพร่อง’	ต่อความรับผิดชอบของข่าวบันเทิง	มาจาก

	 1.	สภาพการแข่งขนัทีเ่ข้มข้นขึน้หลังงานวจิยัของกาญจนา	แก้วเทพ	(อ้างแล้ว)	นบัตัง้แต่

ป ี 	 2553	 เป ็นต ้นมา	 เ น่ืองจากรายได ้จากการขายพื้น ท่ี โฆษณาของสื่ อสิ่ งพิมพ ์		

ทัง้หนังสอืพิมพ์และนติยสาร	ลดลง	หรอืไม่เพิม่ขึน้	อนัเป็นผลมาจากผูใ้ห้โฆษณาเปลีย่นไปโฆษณา

และส่งเสริมผ่านสื่อดิจิทัล	 และโดยเฉพาะเมื่อโทรทัศน์ดิจิทัลทั้ง	 24	 ช่อง	 เปิดด�าเนินการ	

ช่วงไตรมาสที่สอง	 ปี	 2557	 เป็นต้นมา	 เมื่อการน�าเสนอเรื่องส่วนตัวของนักแสดง	 ‘ฉาวโฉ่’		

มากเท่าใด	ก็มีโอกาสเพิ่มยอดขาย	‘สื่อดั้งเดิม’	(สิ่งพิมพ์)	มากขึ้นเท่านั้น	
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	 2.	เมือ่	‘สือ่ดิจิทลั’	มส่ีวนในการรักษาหรอืเพิม่รายได้จากการขายพืน้ท่ีโฆษณา	(banner)	

เว็บข่าวทั้งที่เป็นสื่อคู่ขนานกับ	 ‘สื่อดั้งเดิม’	 และสื่อบันเทิงออนไลน์อิสระเกิดใหม่	 ต่างใช้

คุณลักษณะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร	ช่วงชิง	‘การน�า’	ในการเสนอ

ข่าวบันเทิง	ผู้เสนอก่อนย่อมได้เปรียบยอดการเข้าชม	(view)	ที่ไปเสนอ	‘ความนิยมเชิงปริมาณ’	

ใหเ้จ้าของสินค้าหรือบริการพิจารณาการซื้อพื้นที่โฆษณา	การ	‘ชิงน�า’	จึงขาดการตรวจสอบความ

ถูกต้องของข่าวสาร	โดยเฉพาะความเป็นธรรมที่ไม่เกิดขึ้นจากผู้ถูกพาดพิงในข่าวไม่มีโอกาสได้ชี้แจง	

โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลบน	‘สื่อสังคม’	ที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์บันทึกไว้	เช่น	เรื่องชู้สาว	หรือเรื่องความ

สัมพันธ์ทางเพศ	เป็นต้น	แล้วน�ามาผลิตซ�้าทันที	โดยไม่มีการ	‘สอบยัน’	(trace	back)	หรือหา

ข้อมูลเพิ่มเติม	แต่ที่ขัดแย้งต่อจริยธรรมวิชาชีพอย่างรุนแรง	คือการ	‘สร้างข่าว’	ซึ่งพบว่ามีเพิ่ม

มากขึ้นนับตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	เช่น	น�าภาพเปลือยหญิงชาย	มาผลิตเป็นข่าว	โดยอ้างว่าเป็น

นักแสดง	หรือนักร้อง	หรือนักดนตรี

	 3.	การที่นักแสดงเป็นกลุ่มคนที่ถูกสื่อมวลชนล่วงละเมิดในด้านต่าง	ๆ 	ค่อนข้างมาก	แต่

กลับไม่ค่อยได้พบการฟ้องร้องสื่อมวลชนเท่าใดนัก	 หรือมีก็น้อยมาก	 วิเคราะห์จากงานวิจัยของ

ธญัญาลกัษณ์	พฤทธปิระเสริฐ	(อ้างแล้ว)	ได้ว่า	อาชพีในวงการบนัเทงิยงัคงต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนั

และกันระหว่าง	‘ดารา’	กับ	‘สื่อมวลชน’	เมื่อถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	หรือตกเป็นข่าวให้เสี่ยง

ต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียง	 แม้จะรู ้สึกเจ็บปวด	 ก็ให้ถือว่า	 ‘ขอกันกิน’	 หรือ	 ‘กินขี้หมา		

ดีกว่าค้าความ’	ตามภาษิตโบราณ	นี่ก็อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้สื่อฯ	เอง	‘ย่ามใจ’

หรือการก�ากับดูแลกันเอง ‘ล้มเหลว’	 	
	 การก�ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ	มี	2	ระดับ	ได้แก่	(1)	ระดับบุคคล	ดูแลกันเอง

ผ่านกรรมการจริยธรรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	และสมาคมนักข่าว

วิทยุและโทรทัศน์ไทย	 ในฐานะที่นักข่าว	 (ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน)	 เป็นสมาชิกบุคคล		

และ	 (2)	 ระดับองค ์กรสื่อ	 ดูแลกันเองผ ่านสภาการหนังสือพิมพ ์แห ่งประเทศไทย		

และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	ในฐานะที่องค์กรสื่อเป็นสมาชิก	

	 นักข่าวที่เป็นสมาชิกทั้งสองสมาคมวิชาชีพ	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน	ส่วนองค์กรสื่อที่

เป็นสมาชิกสองสภาวิชาชีพ	 ไม่ปรากฏว่ามีองค์กรสื่อบันเทิงโดยตรงเป็นองค์กรสมาชิก		

ขณะทีอ่งค์กรสือ่กระแสหลกัโดยส่วนใหญ่	ซึง่เป็นหนงัสอืพมิพ์	หรอืโทรทศัน์	ต่างยนิยอมพร้อมใจ

ในการก�ากับดูแลกันเอง	 มีเพียงส่วนน้อยท่ีนอกจากไม่สนใจในการก�ากับดูแลกันเองแล้ว		

ยังไม ่ใส ่ใจในจริยธรรมวิชาชีพอีกด ้วย	 โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ที่ เดินคู ่ขนานกันไป	

กับสื่อกระแสหลัก	
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	 แม้มปัีญหาทางจรยิธรรมทีเ่กดิกบันกัข่าวสายบนัเทงิ	แต่เม่ือพจิารณาแล้ว	กเ็ป็นปลายเหตุ		

เพราะถ้านโยบายขององค์กรสื่อมั่นคงจริยธรรมแห่งวิชาชีพแล้ว	 เรื่องราวที่อ ่อนไหว	

หรือขัดแย้งต่อ	 ‘อาชีวะปฏิญาณ’	 ก็จะไม่เกิดขึ้น	 หรือลดน้อยลง	 หรือถ้าเกิด	 ก็เกิดจาก	

ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ

	 การแข่งขันจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจน�ามาใช้อ้างได้	ถ้าการแข่งขันนั้นล่วงละเมิดผู้อื่น	เพราะ

การประกอบธุรกิจให้อยู ่รอดและมีก�าไรเป็นเพียงหนึ่งในความรับผิดชอบ	 ท่ียังมีเรื่องอื่น	

ต้องรบัผิดชอบพร้อมกนัไปด้วย	นัน่คือ	(1)	ความรบัผดิชอบทางกฎหมาย	อนัได้แก่การผลติสนิค้า	

หรอืบริการทีไ่ม่ผิดกฎหมายและการเสียภาษีในฐานะพลเมอืง	และ	(2)	ความรบัผดิชอบทางสงัคม		

อนัได้แก่	สนิค้าหรอืบรกิารทีผ่ลติขึน้มานัน้	ต้องมคีณุภาพได้มาตรฐาน	ไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภค	และ

การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม	ไม่เอาเปรียบคูแ่ข่งขนั	ซึง่บรกิารขององค์กรสือ่มวลชนกค็อืข้อมลูข่าวสาร

ที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคม	และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

	 แนวทางท่ีผู ้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนควรพิจารณา	 คือการมีนโยบายท่ีชัดเจน	

ให้นักข่าวบันเทิง	(หรือแม้แต่สายข่าวอื่น	ๆ)	ในสังกัดใช้ปฏิบัติในการรายงานข่าวที่ไม่ล่วงละเมิด	

สิทธิส่วนบุคคล	ให้ความเป็นธรรมแก่แหล่งข่าว	และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	 การสนทนาโต๊ะกลม	การสมัมนา	หรอืแม้แต่การประชมุวิชาการวชิาชพีสือ่มวลชนระดบั

ชาติในปัจจุบัน	 ล้วนมุ่งไปที่ผู้ประกอบธุรกิจสื่อคือผู้แก้ปัญหาเสรีภาพที่ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่อง

หลัก	ปัญหาอื่นเป็นเรื่องรองลงไปแล้ว

	 น่ีคือเรื่องที่ท้าทายผู้ประกอบธุรกิจสื่อ	 ก่อนท่ีภาครัฐจะปฏิรูปส่ือด้วยการบังคับใช้

กฎหมายที่เคร่งครัด
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บรรณานุกรม
	 กาญจนา	 แก้วเทพ	สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา	 พิมพ์ครั้งที่	 2	

กรุงเทพฯ	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดภาพพิมพ์	2553

 “เจม่ี บูเฮอร์ ไม่ใส่ กกน. ออกงาน กลีบโผล่ เห็นหอยแครง”	 (2557,	 21	 กรกฎาคม)		

BLOGGANGเข้าถึงจาก	 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amuletstory&m	

onth=07-2014&date=21&group=25&gblog=918		เมื่อ	30	กันยายน	2558

 “ตะลงึ!!! คลปิหลุด นกัดนตรีชือ่ดงับรรเลงเพลงรกัแฟนสาวบนเตยีง”	แนวหนา้ออนไลน์	

เข้าถึงจาก	 http://www.naewna.com/entertain/145165	 เมื่อ17	 กุมภาพันธ์2558		

	 ธัญญาลักษณ์	 พฤทธิประเสิรฐ	 การน�าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันเชิง 

ประชานยิม เปรียบเทยีบระหว่าง ‘สาระบนัเทิง’ กบั ‘ดาราบันเทงิ’ จุลนพินธ์	นเิทศศาสตรบณัฑติ	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ปีการศึกษา	2556

 “‘ปิ๋ม’ แหกง่ามโชว์หอยแครง กระดึ๊บ ๆ  ใส่ ‘ศรเพชร’ ยื่นแข็งทื่อ”	ASTV	ผู้จัดการ	
ออนไลน์	 เข้าถึงจากhttp://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?	

NewsID=9570000116991			เมื่อ	30	กันยายน	2558

 “มดลูกไม่ทันแห้ง ‘หนิง’ ช�้า ผัวซุกกิ๊กไฮโซ” (2556,	16	–	28	กุมภาพันธ์)	Super		

บันเทิงหน้า	1	

	 รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ. 	 2550	 (2550,	 24	 สิ งหาคม)		

ราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 124	 ตอนที่	 47	 ก	 หน้า	 8	 -	 24	 สิงหาคม	 2550.ราชบัณฑิตยสถาน		

พจนานุกรมฉบับราชบณัฑติยสถาน	พ.ศ.	2554	พมิพ์ครัง้ท่ี	2	กรงุเทพฯ:ราชบัณฑติยสถาน	2556.

	 รัตนวดี	นาควานิช	การรกุล�า้สทิธิของบคุคลในแวดวงบนัเทงิทีป่รากฏทางสือ่มวลชน		
พิมพ ์ครั้ งที่ 	 1 	 กรุ ง เทพฯ	 มูลนิ ธิ ด� ารง ชัยธรรม	 2551	 ไทยฮอตฮิต 	 เข ้ า ถึ งจาก		

http://www.thaihothit.com/1542			เมื่อ	23	มิถุนายน	2558

 “สือ่สดุทนดาราหยามตอกพลอยหยดุเก่งกบันกัข่าวใหม่เตอืนโมโหง่ายระวังฮสิทเีรยี” 	

(2557,	9	–	15	สิงหาคม)	สยามบันเทิง	หน้า	1,	7.

	 สภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาติข้อบงัคสัภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต ิว่าด้วยจรยิธรรม 

วิชาชีพหนังสือพิมพ ์	 พ.ศ. 2541	 เข้าถึงจาก	 http://www.presscouncil.or.th/%e0%b8%82	

%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b

1%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%8%

a7%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b

8%a3/			เมื่อ		กันยายน	2558
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	 สภาวชิาชพีข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย	 ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทยว่า

ด ้วยจ ริยธรรม  วิ ชาชีพข ่ าววิ ทยุ และ โทรทั ศน ์  พ .ศ .  2553  เข ้ า ถึ ง จ าก		

http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=142		เมื่อ	28	กันยายน	2558

 “‘พิ้งกี้’ กับ ‘เป๊ก’ ป๊ะเทิ่ง ๆ กันที่โรงแรม นักข่าวแส่เจอด่ากลับ”	(2556,	16	–	31		
มีนาคม)	Super	บันเทิง	หน้า	1

 “ว๊ากหลุด!! จิมิอล่างฉ่าง ป้ายสีหาว่าหน้าคล้ายนางร้ายวิกหลายสี”	 (2558,	 30	
กรกฎาคม)	 สยามดารา	 เข้าถึงจาก	 http://www.siamdara.com/hot-news/thai-news/	

1063186	เมื่อ	30	กันยายน	2558

 “โห ‘ต้นหอม’ แมร่งบ้าว่ะ! แต่งนางร�าขอขมา ‘แทค’”	(2557,	19	มิถุนายน)	สยามดารา		
หน้า	1,	4

 “อล่างฉ่าง ‘นางเอก’ เสรจ็กจิ นอนอ้าซ่าบนเตยีง”	(2557,	16	–	30	มถินุายน)	Super	บนัเทงิ		

หน้า	1

 “อ้วกพุ่ง!! หลุด ‘เนาวรัตน์’ หอยรอด อ้าทีละ 3 แสน” (2558,	2	–	15	กุมภาพันธ์)	

Super	บันเทิง	หน้า	1.

 “อัย๊ยะ!! แฉภาพหลดุคล้ายพระเอกละครเยน็ช่องน้อยส”ี	(2557,	16	ตุลาคม)	ทีวีพูล	เข้า

ถึงจากhttp://www.tvpoolonline.com/#!entry&id=543f6f7e252e08aa51ee5231		

เมื่อ	30	กันยายน	2558

 Law.com	เข้าถงึจาก	http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1681			

เมื่อ	28	กันยายน	2558	
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เมือ่โลกของเทคโนโลย ีและภมิูทัศน์สือ่เปลีย่นไป แทนทีจ่ะมองหารปูแบบธรุกจิใหม่ๆ หนงัสอื

เล่มนี้เสนอว่า เราควรต้องย้อนกลับมาพิจารณาค�าว่า "วารสารศาสตร" ์ในเชิงโครงสร้างกัน

ใหม่

	 ช่วงทีผ่่านมา	มปีรากฏการณ์หลายอย่างเกดิขึน้	สือ่กระแสหลกั	ทีน่�าเสนอข่าวสารก�าลงั

ตกอยูใ่นภาวะยากล�าบาก	ทัง้ในแง่รายได้ทีล่ดลง	ทัง้จากเมด็เงินโฆษณา	และยอดจ�าหน่าย	ผูอ่้าน

ค่อยๆลดลงอย่างมนียัส�าคญั		ตลาดสนิค้าประเภทข่าวถกูแยกย่อยตามกลุม่ผุร้บัสารทีม่คีวามแตก

ต่างกนั	โดยผูรั้บสารสามารถรบัข่าวสารทีไ่หน	เมือ่ไหรกไ็ด้	รวมทัง้ในแบบทีต้่องการได้เอง	ค�าถาม

ที่เกิดขึ้นคือ	 ผู้อ่านจะต้องการส่ือมวลชนไปท�าไม	 ถ้าเขาสามารถหาข้อมูลข่าวสารแบบที่เขา

ต้องการได้เองโดยไม่ต้องเสียสตางค์	?		

ดร.สุดารัตน์	ดิษยวรรธนะ	จันทราวัฒนากุล*

ต�าราปริทัศน์ :  

Rethinking Journalism : trust and participation in a 

transformed news landscape  

edited by Christ Peters and Marcel Broersma, 2013

*คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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	 ช่วงทีผ่่านมา	มปีรากฏการณ์หลายอย่างเกดิขึน้	สือ่กระแสหลกั	ทีน่�าเสนอข่าวสารก�าลงั

ตกอยูใ่นภาวะยากล�าบาก	ทัง้ในแง่รายได้ทีล่ดลง	ทัง้จากเมด็เงนิโฆษณา	และยอดจ�าหน่าย	ผูอ่้าน

ค่อยๆลดลงอย่างมนียัส�าคญั		ตลาดสนิค้าประเภทข่าวถกูแยกย่อยตามกลุม่ผุร้บัสารทีม่คีวามแตก

ต่างกนั	โดยผูรั้บสารสามารถรบัข่าวสารทีไ่หน	เมือ่ไหรกไ็ด้	รวมทัง้ในแบบทีต้่องการได้เอง	ค�าถาม

ที่เกิดขึ้นคือ	 ผู้อ่านจะต้องการส่ือมวลชนไปท�าไม	 ถ้าเขาสามารถหาข้อมูลข่าวสารแบบที่เขา

ต้องการได้เองโดยไม่ต้องเสียสตางค์	?		

	 เมือ่ผูม้ส่ีวนได้เสยี	โฆษณา	สาธารณชน	ปฏเิสธการสนบัสนนุทางการเงนิแก่หนงัสอืพมิพ์

ใน	"รูปแบบที่เราคิดว่าจ�าเป็น"	(the	journalism	we	need)	จุดเปลี่ยนผ่านทางวารสารศาสตร์

น้ีท�าให้นักวิเคราะห์มองภาพออกมาค่อนข้างลบ	 เพราะมักเริ่มต้นจากการมองสิ่งท่ีจะหาย	

หรือสูญเสียไปเมื่อเทียบกับปัจจุบัน	และทิศทางนี้ก็มีแนวโน้มที่จะยังคงด�าเนินต่อไป

หลายคนวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของประชาธิไตย	ความเป็นพลเมือง	คนรุ่นใหม่หันหลังให้กับ

ข่าวสารการเมอืง	หรือประเด็นสงัคม	ซึง่เดมิเชือ่ว่าจ�าเป็นส�าหรับสงัคมประชาธปิไตย	หนัไปสนใจ

ข่าวเพื่อความบันเทิง	 เช่นเรื่องซุบซิบนินทาดารา	 อีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าสื่อมวลชนจะปรับตัว

เปลีย่นแปลงให้เข้ากบัสภาพทีเ่ปลีย่นไปได้แต่ท้ังสองแนวคดิเชือ่เหมอืนกนัว่าถึงเวลาทีส่ือ่มวลชน

ต้องปรบัตวัทัง้ในด้านเทคโนโลย	ีด้านธรุกจิ	การหารายได้	เพือ่ให้อยูร่อดได้	มแีนวทางธกุจิมากมาย

ถูกน�ามาใช้	เช่น	micro	financing		paywalls		การรับเงินสนับสนุนจากรัฐและสาธารณะ		หลาย

คนเชื่อว่าสื่อน่าจะใช้ประโยชน์ได้จากการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี	ดิจิทัล	และสื่อสังคมออนไลน์	

ถ้าเพียงแต่หาช่องทางกระจายข่าวสารไปยังผู้รับสารได้	 ดึงเทคโนโลยีมาใช้ในงานข่าวให้มี

ประสิทธิภาพได้	สื่อก็จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ได้

	 ถ้าคิดว่าเพราะผู้รับสารหายไป	 เราต้องหาทางท�าให้ผู้รับสารกลับมา	 ถ้ารายได้หายไป	

ท�าอย่างไรรายได้จะเพิ่มขึ้น	ถ้าอิทธิพลของสื่อหายไป	สื่อคงต้องหาทางท�าให้คนสนใจเรามากขึ้น	

ซ่ึงกเ็ป็นส่ิงทีเ่ข้าใจได้	อย่างไรกต็าม	เรายงัไม่ได้ค้นหาทีม่าของปัญหาซึง่หมายถงึการเปลีย่นแปลง

เชิงโครงสร้างที่เรายังไม่ได้หาค�าตอบ	 หนังสือเล่มนี้เสนอว่าเราควรหันกลับมามอง

วารสารศาสตร์ในเชิงโครงสร้าง ชี้ให้เห็นประเด็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ของวารสารศาสตร์เป็นสองส่วน ได้แก่ de-industrialization กับ de-ritualization
	 The De-industrialization of Information	การรือ้ถอนความคดิแบบอตุสาหกรรม

ข่าวสาร	-เดิมแนวคิดสังคมอุตสาหกรรม	ที่เน้นระบบการผลิตที่เป็นมาตรฐาน	และเน้นการผลิต

ในปริมาณมากที่ คุ ้มค่าทางเศรษฐกิจ	 เพ่ือคนจ�านวนมากๆ	 สื่อมวลชนเองก็ใช ้ตรรกะ	

เชิงอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน	 โดยกระจายข้อมูลข่าวสารที่เหมือนกันในปริมาณจ�ากัด	 ล�าดับที่

ตายตัว	 ไปยังมวลชน	ด้วยวิธีที่สะดวก	ค่อนข้างถูก	น่าสนใจ	และมีประสิทธิภาพ	ผู้บริโภคข่าว

สามารถเลือกอ่านเลือกเสพเรื่องที่เห็นว่าน่าสนใจ	เป็นประโยชน์	หรือสนุก		ต่างจากผู้ซื้อในห้าง

สรรพสินค้าซึ่งจ่ายเฉพาะสินค้าที่เลือกซื้อไว้เท่านั้น	 แต่ผู้ซ้ือสินค้าสื่อมวลชนต้องเสียค่าใช้จ่าย
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ส�าหรับเนื้อหาทั้งมวลรวม	 จ่ายก่อนที่จะเห็นด้วยซ�้าว่าหน้าตาเนื้อหาเป็นอย่างไร	 ผู้บริโภคยอม

จ่ายเพราะสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่สุดในการรับทราบข่าวสาร	สถานการณ์ส�าคัญ	การ

พัฒนาการต่างๆ	หรอืแม้แต่ข้อมลูทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั	เช่นโปรแกรมหนงั	พยากรณ์อากาศ	แหล่ง

ข้อมูลในการสมัครงานฯ	บริษัทผลิตจ�าหน่ายสินค้าบริการก็อยากลงโฆษณาเพราะเป็นช่องทาง

เดียวที่จะเชื่อมต่อกับผู้บริโภค	

	 แต่การก้าวเข้าสูย่คุดจิทิลัของข้อมลูข่าวสาร	นวตักรรมเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีส่ามารถใช้

ในการผลิตสาร	 การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ต	 ล้วนกัดกร่อนสถานะของสื่อมวลชน	 ท�าให้	

“อตุสาหกรรมข่าวสาร”แบบเดมิใช้ไม่ได้อกีต่อไป	มวลชนเลกิบรโิภคข่าวสารในแบบทีเ่คยท�า	หนั

ไปผลิตสารเอง	เสพสารจากช่องทางที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้	รวมทั้งสามารถได้ข่าวสารข้อมูลที่

ตรงกับความสนใจโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 ปัญหาของสือ่มวลชนวารสารศาสตร์ คอืความพยายามในการแก้ปัญหาวนันีด้้วย

ตรรกะของเมื่อวาน	ในวันที่สื่อสารทางเดียวถูกแทนที่ด้วยเครือข่าย	อ�านาจตกอยู่กับประชาชน

ทั่วไป	 การแก้ปัญหาวันนี้ต้องลดทอนวิธีคิดแบบอุตสาหกรรมข่าวสาร	 อย่างน้อยในสามระดับ	

ได้แก่	 รูปแบบในการธุรกิจ	กระบวนการผลิต	และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสื่อและ

การท�าหน้าที่ของสื่อที่มีต่อสังคม

 ประการแรก หลายคนสรุปว่ารูปแบบธุรกิจของสื่อแบบเดิมล้าสมัย ใช้ไม่ได้กับ

สมัยน ี้	 ที่มาของรายได้เดิมมาจากสองส่วนหลัก	 คือ	 รายได้จากผู้รับสาร-ผู้อ่าน	 ผู้ชม	 ผู้ฟัง			

กบัรายได้จากโฆษณา	ซึง่ทัง้สองส่วนสัมพนัธ์กนั	ยิง่คนบรโิภคสือ่มาก	โฆษณากย็ิง่เข้ามามาก	ท�าให้

สือ่สามารถลงทนุกบัคณุภาพของสือ่	และความกว้างขวางของรายงานข่าวได้มาก	นัน่หมายถึงจะ

สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น	 กว้างใหญ่ข้ึน	 ในทางกลับกัน	 เมื่อผู้รับสารลดลง	

โฆษณากล็ดลง	การปรบัลดคน	และเพิม่ราคาการเป็นสมาชกิเป็นการแก้ปัญหาในระยะสัน้เท่านัน้	

ในระยะยาววิธีคิดเชิงอุตสาหกรรมจะท�าลายตัวส่ือเองมากข้ึน	 	 ในขณะท่ีเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป

ท�าให้โฆษณาสามารถเจาะไปทีก่ลุม่เป้าหมายตรงมากขึน้	ด้วยระบบการรวบรวมข้อมลูลกูค้า	ผ่าน

การขายตรง	เวบ็ไซท์	ฐานข้อมลู	ผูร้บัสารเชงิปรมิาณอาจไม่ดพีอส�าหรบัผูท้ีต้่องการลงโฆษณาอกี

ต่อไป	 เพราะมีภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการชัดเจนขึ้น	 	การตลาดจึงต้องหันไปเน้นแบบเจาะจง

กลุ่มมากขึ้น	 ความเคยชินกับวิธีคิดเชิงอุตสาหกรรมข่าวสารมวลชนมาเนิ่นนาน	 ท�าให้องค์กร

สื่อมวลชนขาดความยืดหยุ่นและไม่สามารถในการออกแบบ	 และส่งมอบเนื้อหาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการเฉพาะของผู ้ รับสาร	 ดังน้ันรูปแบบธุรกิจสื่อมวลชนต้องยกเลิกวิธีคิดแบบ

อุตสาหกรรมให้ได้เสียก่อน

 ประการที่สอง ทุกกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การตีพิมพ์หรือ

การออกอากาศ อยูภ่ายใต้วธิคีดิแบบอตุสาหกรรมข่าวสาร	การส่งข่าวสารถงึคนจ�านวนมากๆ
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ต้องมีก�าหนดเวลาชัดเจน	 มีการท�างานแบบเป็นกิจวัตรตายตัว	 การท�างานจึงต้องมีการควบคุม

ทางสังคม	และวินัยสูง	แม้แต่ในกลุ่มนักข่าวที่เชื่อว่ามีเสรีภาพค่อนข้างมากก็มีลักษณะงานที่เป็น

ระบบที่ท�าอย่างต่อเนื่อง	ตายตัว	แข่งกับเวลา	คล้ายการท�างานแบบสายพานการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม	ซึ่งค่อนข้างขัดแย้งกับตรรกะของอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการส่งมอบสินค้าทางกายภาพ	

ไม่มีเวลาที่ตายตัว	 ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่	 	 มีเครือข่ายที่สามารถดึงข้อมูลความรู้มาใช้อย่างไม่มี

ข้อจ�ากดั	มสีือ่จ�านวนหน่ึงทีเ่ป็นต้นแบบของการปรบัตวัทีไ่ม่ได้เน้นการตพีมิพ์ทุกอย่าง	ไม่พยายาม

ที่จะเข้าถึงทุกคนทุกกลุ่มเหมือนที่ผ่านมา	 การมองมุมใหม่ของการจัดการองค์กรข่าวเป็นส่ิงท่ี

จ�าเป็นส�าหรับลดระบบอุตสาหกรรมข่าวอย่างหนึ่ง

 ประการที่สาม กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสื่อและการท�าหน้าที่ของสื่อ

ทีม่ต่ีอสงัคมทีพ่ฒันามาจากอุตสาหกรรมข่าวสาร นกัข่าวท�างานภายใต้ระบบและกลไกทีค่ล้าย

เครื่องจักร	ไม่มีอคติ	ไม่มีสี	ไม่มีพวก	มีความเป็นกลาง	ใช้ภาษาที่ได้รับการยอมรับ	ซึ่งคล้ายสินค้า

อุตสาหกรรมที่ต้องการคุณภาพในรูปแบบเดียวกัน	ไม่ได้ผลิตเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง

	 สิง่ทีเ่ป็นสิง่ยดึเหน่ียวในกระบวนการผลติแบบนีค้อื	บรรทดัฐานความเป็นกลาง	ท่ีสร้าง
ความแน่นแฟ้นให้กับคนในวิชาชีพเดียวกัน	และใช้สร้างล�าดับชั้นควบคุมทางสังคม	บรรทัดฐาน

ความเป็นกลางจึงเป็นสิง่ทีเ่ชือ่มโยงนักวารสารศาสตร์เข้าด้วยกนัท้ังในแง่แนวปฏบัิต	ิและอัตลักษณ์		

ท�าให้แยกวิชาชีพของตนออกจากวิชาชีพอื่นๆที่แข่งขันกันในตลาดอุตสาหกรรมข่าวสาร	

ในโลกยุคใหม่ที่มีระบบเครือข่ายการสื่อสารกว้างขวาง	ไม่หยุดนิ่ง			ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร

ที่มีอยู่มากมายดูเหมือนจะไม่ได้สนใจนักกับ	 “บรรทัดฐานความเป็นกลาง”แต่เน้นเช่ือมโยงและ

สนับสนุน	ให้ความสนใจกับการผูกติดมากกว่าแยกตัวเองออกมา	และที่ส�าคัญเปิดเผยชัดเจนว่า

มีความคิดเห็นเข้าข้างใดข้างหนึ่ง	 อันน�าไปสู่ความจริงที่มีหลากหลายมิติ	 ในการมีตัวตนในโลก

อินเทอร์เน็ต	 จ�าเป็นต้องแสดงความชัดเจนแบบฟันธง	 ดังนั้นในการมองมุมใหม่ท่ีมีต่อ

วารสารศาสตร์	จ�าเป็นต้องพิจารณาว่าความเป็นกลาง	ยังคงไปด้วยกันกับยุคสมัยที่รื้อถอนความ

อุตสาหกรรมได้หรือไม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาถึงจุดท่ีรับสาร	 จะเลือกรับ	 เลือกบริโภคสื่อ

อย่างไร		

	 The De-ritualization of News Consumption	การรื้อถอนขนบการบริโภคข่าว

แบบเดิมๆ	แต่ไหนแต่ไรมา	การบริโภคข่าวมีลักษณะเป็นกิจวัตรตามช่วงเวลาการใช้ชีวิตของคน	

หนังสือพิมพ์ส่งถึงเช้ามืดทันอ่านระหว่างทานกาแฟเช้า	 ข่าววิทยุลงตัวพอดีระหว่างเดินทางไป

ท�างาน	 ข่าวโทรทัศน์ดูตอนกลับบ้าน	 จนถึงเข้านอน	 เสถียรภาพในการบริโภคข่าวสารที่มีความ

เป็นกิจวัตร	เป็นนิสัย	เป็นทางการลักษณะนี้ที่น�าไปสู่อ�านาจเชิงสัญลักษณ์ของสื่อมวลชน

	 ปัจจุบันวิถีชีวิตของเราสามารถบริโภคข่าวสารได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 ความเข้มข้นของ

วารสารศาสตร์ก�าลังเจือจางลง	 ข่าวผสานเข้าไปอยู่ในการสื่อสารรูปแบบต่างๆ	 จนแยกไม่ออก	
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การดู	การชมเข้าไปผสมผสานกับการอ่าน	การซื้อของ	การเขียน	การค้นคว้า	การสนทนาโต้ตอบ

ทางอินเทอร์เน็ต	การบริโภคสื่อเกิดขึ้นทุกที่	ทุกเวลา	ทุกช่องทางการสื่อสาร	เมื่อเทคโนโลยีก้าว

ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว	ทลายข้อจ�ากัดเรื่องเนื้อที่และเวลา	นิสัยในการบริโภคข่าวจึงมีแนวโน้ม

ที่จะเปลี่ยนไป	 แม้จะปรับตัวได้ช้ากว่าจังหวะของเทคโนโลยีก็ตาม	 ในขณะท่ีคนรุ่นใหม่หันไป

บริโภคข่าวสารเฉพาะที่สนใจ	 ตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะที่ต้องการ	 ไม่ใช่บริโภคแบบกว้าง

เพื่อความรอบรู้ในการเป็นพลเมืองที่ดีอีกต่อไป	วารสารศาสตร์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติอีก

ต่อไป	

	 แนวคิดเดิมเรื่องบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม	ต่อระบอบประชาธิปไตยที่ดู

เหมอืนยิง่ใหญ่	ประชาชนเปิดรบัสารอย่างสม�า่เสมอ	เข้าใจปัญหาสงัคมทีเ่กดิขึน้	และท�าหน้าทีใ่น

การเป็นพลเมืองที่ดี	 อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมสื่อกับ

ประชาชน	 สื่อวารสารศาสตร์เข้าถึงผู้รับสารได้น้อยลงทุกที	 ผู้รับสารแบบกระตือรือร้นในความ

หมายเดมิหายไป		ดงันัน้เมือ่คนหนัหลงัให้กบัการรบัรูข่้าวสาร	ย่อมจะส่งผลต่อการรวมตวักนัของ

คนในสังคม	ระบบการเมืองที่มีประสิทธิภาพ	ความยั่งยืนของชุมชน	และการปกครองตนเอง		สื่อ	

และเทคโนโลยีการสื่อสารยังคงเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเชื่อมโยงสมาชิกสังคมที่หลากหลาย

เข้าด้วยกันต่อไป	 แต่บทบาทของวารสารศาสตร์ในสังคมนั้นยากท่ีจะช้ีชัดว่าจะเป็นอย่างไรภาย

ใต้ภูมิศาสตร์สื่อยุคใหม่	 นักวิชาการบางส่วนเชื่อในโอกาส	 และศักยภาพในการเชื่อมโยงคนเข้า

ด้วยกัน	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะน�าไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ความแน่นแฟ้นเป็นปึก

แผ่น	ในขณะที่อีกกลุ่มเชื่อว่าสังคมจะแยกเป็นเสี่ยงๆ	กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมากขึ้น		

	 สื่อวารสารศาสตร์ไม่ใช่แหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวอีกต่อไป	 เมื่อประชาชนหันไปหา	

บล็อค	กระดานกระทู้	เว็บไซท์ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ	สื่ออิสระ	ทวิตเตอร์	เฟซบุ๊คเพื่อเป็นแหล่ง

ข่าวสาร	สามารถค้นคว้า	เข้าถึงข้อมูลมากมายได้ด้วยตนเองเพื่อแสวงหาความจริงด้วยตนเอง	มี

แหล่งข้อมูลป้อนตามความสนใจ	และที่ส�าคัญในราคาที่ไม่แพง	ภายใต้สภาวะแวดล้อมเช่นนี้	ถ้า

เราถามถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมย่อมเกิดได้	 แต่จะเกิดได้อย่างไร	 ต่างจากท่ีผ่านมาอย่างไร	

เรามักมองในแง่ของปัญหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีหรือเลว	แต่ไม่ค่อยตั้งค�าถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดมีมาอย่างไร	และจะเปลี่ยนกระบวนคิดเกี่ยวกับวารสารศาสตร์หรือไม่	อย่างไร	เช่นแทนที่จะ

คิดว่าเราจะรักษาวารสารศาสตร์ไว้อย่างไร	เราน่าจะพิจารณาว่าการแพร่กระจายของเทคโนโลยี

ใหม่ๆจะช่วยเราสร้างทางเลือกในการบริการข่าวสารอย่างไร	 เศรษฐกิจบนฐานความรู้	 และการ

เข้าสู่ยุคดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข่าวสารของผู้รับสาร	 วาทกรรมเก่ียวกับความต้องการ

การเป็นพลเมืองที่ดีจากการได้รับข่าวสารที่เพียงพอในยุคก่อน	 พัฒนาไปสู่ความต้องการในเชิง

การบริหารจัดการรู้ว่าตนเองต้องการอะไรเพื่อพัฒนาตนเอง	 บทบาทหน้าท่ีของวารสารศาสตร์

ควรเปลี่ยนไปไหม	ถ้าผู้รับสารของเราเปลี่ยนไป	ถ้าพันธกิจส�าคัญของวารสารศาสตร์คือการตอบ

สนองตอบความจ�าเป็นของประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร	ประชาชนหรือสังคมให้ความไว้วางใจ
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สือ่ในการเป็นตัวแทนแสวงหาข่าวสาร	ถ้าสือ่ขาดความน่าเชือ่ถือ	ไม่สามารถเป็นทีไ่ว้วางใจได้	และ

มแีหล่งอ่ืนทีท่�าหน้าทีป้่อนข่าวสารแทนสือ่มวลชน	สือ่มวลชนควรพจิารณาบทบาทหน้าท่ีของตน

อย่างไร	 สิ่งที่ถูกยึดโยงอย่างหนักแน่นตลอดมา	 คือความเป็นมืออาชีพภายใต้เงื่อนไขว่าเพ่ือ

ประโยชน์ของสังคม	 ถ้าความเป็นมืออาชีพหายไป	 วารสารศาสตร์ยังคงอยู่หรือไม่	 บทบาทของ

ตนเองอย่างไร		หนังสือเล่มนี้ตั้งค�าถามหลายอย่างที่น่าสนใจมาก
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ  นิลด�า 

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย




