
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาและจดัทําขอ้มลู กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรม
สื อมวลชน ตามโครงการสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูแ้ละ
พฒันาจริยธรรมสําหรบัสื อมวลชน 

 

เสนอต่อ 
สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สํานกังาน กสทช.) 

จดัทําโดย วิทยาลยันิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต (2562) 



  

บทสรุปผู
บริหาร 

 

 โครงการ “การศึกษาและจัดทําข�อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน ตามโครงการสร�าง

ชุมชนแห*งการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชน” ท่ีได�ศึกษา ค�นคว�า เปรียบเทียบมุมมองเรื่อง

จริยธรรมสื่อขององค0กรสื่อท้ังในประเทศไทยและต*างประเทศ สามารถประมวลหลักจริยธรรมได�ท้ังสิ้น 13 ข�อ

ประกอบด�วย  

 ข�อ 1  การแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร  
 ข�อ 2  ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น 
 ข�อ 3  ประโยชน0สาธารณะ ความรับผิดชอบต*อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ  
 ข�อ 4  สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล 
 ข�อ 5  ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม 
 ข�อ 6 ผลประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง 
 ข�อ 7  การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซ่ือตรงต*อ
จรรยาบรรณ 
 ข�อ 8  หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญา
ท�องถ่ิน 
 ข�อ 9  การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง 
 ข�อ 10  การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย0สินทางปEญญา 
 ข�อ 11  การปกปHองและการปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 
 ข�อ 12  การให�พ้ืนท่ีนโยบายสาธารณะ และเหตุการณ0สาธารณะท่ีสําคัญหรือร�ายแรงสะเทือนจิตใจ 
 ข�อ 13  การสื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชัง 
  
 จากนั้นได� สัมภาษณ0ผู�บริหารองค0กรสื่อ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนจากองค0กรวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 และผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน จํานวน 26 คน 
ในเรื่องความคิดเห็นและมุมมองของการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนของกรณีศึกษาข*าววิทยุโทรทัศน0และสื่อ
ออนไลน0ในประเทศและต*างประเทศท้ังสิ้นจํานวน 25 กรณีศึกษา พบว*า ประเด็นจริยธรรมท่ีพบว*าถูกละเมิด
สูงท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปน�อย คือ 
 ข�อ 1  การนําเสนอท่ีขัดต*อหลักการแสวงหา ความถูกต�องเท่ียงตรง ของข�อมูลข*าวสาร จํานวน 11 
ข*าว  
 ข�อ 4  หลักสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล จํานวน 9 ข*าว  
 ข�อ 2  ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น จํานวน 6 ข*าว  



 

 ข  

 

 ข�อ 7  การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซ่ือตรงต*อ
จรรยาบรรณ ข�อ 9 การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง และ
ข�อ 13 การสื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชัง จํานวน 4 ข*าวเท*ากัน  
 ข�อ 11  การปกปHองและการปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม จํานวน 3 ข*าว  
 ข�อ 3  ประโยชน0สาธารณะ ความรับผิดชอบต*อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ ข�อ 6 
ผลประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง และข�อ 8 หลักแห*งขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถ่ิน จํานวน 2 ข*าวเท*ากัน  
 ข�อ 5  ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม ข�อ 10 การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย0สิน
ทางปEญญา และข�อ 12 การให�พ้ืนท่ีนโยบายสาธารณะ และเหตุการณ0สาธารณะท่ีสําคัญหรือร�ายแรงสะเทือน
จิตใจ จํานวน 1 ข*าวเท*ากัน 

ท้ังนี้ ข*าวประเภท การเมือง สังคม ภัยพิบัติ ข*าวอาชญากรรม และข*าวเด็กและเยาวชน จะพบ
ลักษณะการนําเสนอท่ีละเมิดจริยธรรมมากกว*า 1 หลักการ กล*าวคือ ข*าวการเมือง จะพบการนําเสนอท่ีขัดต*อ
หลักจริยธรรม ด�านการแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร / หลักด�านความสมดุล เป7นธรรม 
เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น / หลักประโยชน0สาธารณะ / หลักด�านความอิสระทางวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบต*อสังคม และการสื่อสารสร�างความเกลียดชัง ขณะท่ีข*าวสังคม ภัยพิบัติ ท่ีเป7นกรณีข*าวการช*วยชีวิต
ทีมฟุตบอลหมูปLาอะคาเดม่ี ติดอยู*ในถํ้าหลวงขุนน้ํานางนอน ซ่ึงเป7นข*าวใหญ*ระดับประเทศในปM 2561 พบว*า
การนําเสนอของสื่อมวลชนท่ีละเมิดหลักจริยธรรม ถึง 5 ประการ คือการแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของ
ข�อมูล / สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล / หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถ่ิน / การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง และการปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 
 ขณะท่ีข*าวเบา (Soft news) ประเภทอาชญากรรม และข*าวเด็กและเยาวชน จะมีการนําเสนอท่ี
ละเมิดจริยธรรมในหลักการ 3 ด�าน คือ สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล ด�านการ
ปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง และด�านการปกปHองและการ
ปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม  

แม�นกลุ*มวิชาชีพสื่อมวลชนด�านข*าว ท้ังสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ สมาคมนักข*าววิทยุและ
โทรทัศน0ไทย และสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 จะกําหนดแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพไว�ร*วมกัน โดย
ยึดแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติเป7นหลักสําคัญ ยังพบว*า บางกรณีศึกษาได�มีคดีความทาง
กฎหมายเกิดข้ึนร*วมด�วย บางกรณีเป7นหลักปฏิบัติท่ีมีข�อกฎหมายกํากับไว�ชัดเจน ขณะท่ีบางกรณีศึกษามีเพียง
หลักปฏิบัติเท*านั้น จึงได�สรุปลักษณะของกรณีศึกษาเป7น 3 กลุ*ม ดังนี้ 

1) กรณีศึกษาข*าวท่ีละเมิดจริยธรรมตามแนวปฏิบัติวิชาชีพและเกิดคดีความทางกฎหมาย ได�แก* 
กรณีศึกษาข*าวคุณทราย เจริญปุระ ฟHองสื่อมวลชน ประเด็นการพาดหัวข*าวท่ีก*อให�เกิดความเสียหาย ข*าวการ
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ละเมิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซต0 โอ�โหซ*าดอทคอม (OhoZa.com) และกรณีศึกษาของผู�ดําเนินรายการข*าวทางสื่อ
วิทยุโทรทัศน0มีคดีความทางกฎหมาย คือกรณีคดีทุจริตเงินค*าโฆษณาของนายสรยุทธ0 สุทัศนะจินดา กับทาง
ช*อง 9 อสมท.  

2) กรณีศึกษาข*าวท่ีละเมิดจริยธรรมตามแนวปฏิบัติวิชาชีพและมีกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกํากับ ได�แก* 
 - ประเด็นการปกปHองสิทธิเด็กและเยาวชน และครอบครัวท่ีตกเป7นข*าว จากความรุนแรงและความ
เสี่ยง ท่ีพบว*า นอกจากระเบียบปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ ระบุเป7นแนวปฏิบัติในการเสนอข*าว 
เนื้อหาข*าว การแสดงความคิดเห็น และภาพข*าว ผู�หญิงและเด็กถูกล*วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2560 แนวปฏิบัติ
เรื่องการเสนอข*าว ความคิดเห็น และภาพเก่ียวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561 และแนวปฏิบัติการได�มาและ
การนําเสนอข*าวและภาพข*าวของสื่อมวลชน โดยไม*ละเมิดสิทธิส*วนบุคคลและศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0ของผู�ตก
เป7นข*าว ยังมีกฎหมายท่ีคุ�มครองแหล*งข*าวท่ีมีความอ*อนไหวคือ เด็ก เยาวชน และครอบครัว คือกฎหมาย
คุ�มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กฎหมายปHองกันและปราบปราม
การค�ามนุษย0 และกฎหมายผู�กระทํารุนแรงในครอบครัว 

- การรายงานข*าวท่ีโยงไปสู*การออกสลากกินแบ*งรัฐบาล โดยเสนอเก่ียวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เรื่องแปลก
ประหลาด ลี้ลับ มหัศจรรย0 โชคลาง งานประเพณี พิธีกรรมต*าง ๆ เลขทะเบียนรถของผู�นําประเทศ หรือเลขท่ี
มาจากเหตุการณ0ข*าวต*าง ๆ พ*วงด�วยการเชื่อมโยงตัวเลขไปกับโชคลาภ และการซ้ือหวยหรือสลากกินแบ*ง
รัฐบาล มีแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ เรื่องการนําเสนอข*าว ภาพข*าว ความเชื่อทางไสยศาสตร0 
ตัวเลข สลากพนัน พ.ศ. 2561 และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการนําเสนอเนื้อหาเรื่องดังกล*าว ตามพระราชบัญญัติ
การพนันปM พ.ศ. 2478 ในมาตรา 12 ระบุว*า ผู�ใดช*วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ�อมให�
ผู�อ่ืนเข�าเล*นหรือเข�าพนัน ผู�นั้นมีความผิด 

- การนําภาพความสัมพันธ0ส*วนตัวของนักการเมืองและนักกิจกรรมสาวในท่ีรโหฐานของโรงแรมจาก
สื่อออนไลน0มาใช�นําเสนอทางสื่อวิทยุโทรทัศน0 มีแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติเรื่องการได�มาและ
การนําเสนอข*าวและภาพข*าวของสื่อมวลชน โดยไม*ละเมิดสิทธิส*วนบุคคลและศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0ของผู�ตก
เป7นข*าว และกรณีนี้ ผู�ถูกละเมิดยังสามารถฟHองร�องต*อสื่อท่ีนําเสนอตามกฎหมายเก่ียวกับการละเมิดสิทธิส*วน
บุคคล ท่ีสื่อมวลชนนําเสนอเนื้อหาเรื่องส*วนตัวท่ีไม*ได�รับการยินยอมสู*สาธารณะ  

3) กรณีของการรายงานข*าวท่ีละเมิดจริยธรรมตามแนวปฏิบัติของสภาวิชาชีพ ได�แก*  
- กรณีศึกษาข*าวท่ีเสนอเรื่องความตาย การเคารพผู�เสียชีวิตและครอบครัว กรณีศึกษาข*าวเรื่องสาว

ประเภทสองในช*วงการเกณฑ0ทหาร กรณีศึกษาการโฆษณาแฝง (Advertorial) ท่ีปรากฏอยู*ในรายการข*าว 
และกรณีศึกษาประเด็นข*าวปลอม (Fake news) ท่ีพบในหลายลักษณะ  
 ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในการกํากับดูแลด�านจริยธรรมข*าวของสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน0และสื่อ

ออนไลน0 ควรเป7นลักษณะการกํากับดูแลกันเองของสมาชิกสภาวิชาชีพ ประกอบด�วย สภาการหนังสือพิมพ0

แห*งชาติ สภาวิชาชีพข*าววิทยุโทรทัศน0ไทย สมาคมนักข*าวนักหนังสือพิมพ0แห*งประเทศไทย สมาคมนักข*าววิทยุ



 

 ง  

 

และโทรทัศน0ไทย และสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 เป7นลักษณะของการกํากับกันเองในกลุ*มวิชาชีพผู�ผลิตข*าว

ผ*านสื่อทุกแขนง มีแนวทางปฏิบัติท่ีประกาศเป7นทางการต*อสาธารณะ และครอบคลุมประเด็นทางจริยธรรมท่ี

เป7นกรณีศึกษาของโครงการนี้ อีกท้ัง สมาคมวิชาชีพยังกําหนดระเบียบข�อบังคับ และจัดกิจกรรมต*าง ๆ เพ่ือ

การส*งเสริมการเรียนรู� การปรับปรุงและพัฒนาการทํางานในวิชาชีพนี้ของสมาชิกอย*างต*อเนื่อง แต*ด�วยการ

ขาดอํานาจในการบังคับให�สื่อท่ีละเมิดหลักปฏิบัติทางจริยธรรมหันมาแก�ไขและปรับปรุงการดําเนินงานอย*าง

เป7นรูปธรรม ทางออกท่ีถูกนําเสนอเพ่ิมเติมคือ การกํากับโดยหน*วยงานรัฐท่ีเก่ียวข�องกับการให�ใบอนุญาต

ประกอบกิจการคือ กสทช. ซ่ึงมีอํานาจทางกฎหมายในการตักเตือนและลงโทษ การนําเสนอข*าวท่ีละเมิด

จริยธรรมของสถานีวิทยุโทรทัศน0และสํานักข*าวออนไลน0ได� แต*ควรใช�แนวทางการกํากับอย*างอ*อน ไปพร�อมกับ

การสนับสนุนกลไกการกํากับดูแลกันเองเพ่ือสร�างความเข�มแข็งของกลุ*มสมาคมวิชาชีพด�วย และ กสทช. ควร

ทําให�กลไกภาคประชาชนในการกํากับดูแลสื่อมีประสิทธิภาพมากข้ึน ด�วยการสนับสนุนการรวมตัวก*อต้ังกลุ*ม

การคุ�มครองผู�บริโภคด�านสื่อและการนําเสนอข*าวของสื่อ เป7นหนึ่งกลุ*มชุมชนเพ่ือการเรียนรู�ทํางานร*วมกับ

สมาคมวิชาชีพข*าวในด�านคุ�มครองผู�บริโภคด�านข*าวสาร และสนับสนุนให�นําเทคโนโลยีด�านการสื่อสาร สร�าง

พ้ืนท่ี ให�ประชาชนสามารถเข�าไปกดร�องเรียน กดรายงาน การนําเสนอข*าวสารของสื่อมวลชนท่ีละเมิด

จริยธรรมได�ในทันที  

 และสุดท�ายคือกลไกด�านการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาโดยท่ัวไป ควรเพ่ิมการเรียนการสอนวิชา 

ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป7นในโลกยุคดิจิทัล ได�แก* ทักษะเรื่องการการรู�เท*าทันสื่อและข*าวสารดิจิทัล 

(Media and digital literacy) เรื่องข*าวปลอมและการตรวจสอบข�อเท็จจริง (Fake news and Fact 

checking) ทักษะเรื่องความปลอดภัยในสังคมไซเบอร0 (Cyber security) เรื่องความเป7นส*วนตัว (Privacy) 

และความเป7นสาธารณะในโลกดิจิทัล (Privacy and public in digital era) วิชาความรู�และทักษะการใช�ชีวิต

ในยุคดิจิทัลเหล*านี้ จะเป7นการติดอาวุธทางปEญญาให�กับเยาวชนเพ่ือให�เติบโตเป7นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในโลก

ดิจิทัลต*อไป 
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 4.14  การแสวงหาความจริงและความเท่ียงตรง ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับ 
  นานาชาติ               97 
 4.15  ความเป7นกลางไม*ลําเอียง และความหลากหลายในความเห็น ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และ 
  สื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ               99 
 



 

 ฌ  

 

สารบัญตาราง (ต%อ) 
 

ตารางที่         หน
า 
 4.16  ความซ่ือตรงต*อจรรยาบรรณและความเป7นอิสระ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ใน 
  ระดับนานาชาติ               100 
 4.17  การสนองผลประโยชน0สาธารณะ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ 101 
 4.18  ความเป7นธรรมเสมอภาค (Fairness) ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับ 
  นานาชาติ               101 
 4.19  การเคารพสิทธิส*วนบุคคล (Privacy) ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับ 
  นานาชาติ              102 
 4.20  ข*าวเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ        103 
 4.21  การรายงานเหตุร�ายแรงกระทบจิตใจ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับ 
  นานาชาติ               104 
 4.22  ความรับผิดชอบต*อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อ 
  ออนไลน0ในระดับนานาชาติ               104 
 4.23  การรักษาความลับและการปกป{ดแหล*งข*าว ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับ 
  นานาชาติ               105 
 4.24  ผลประโยชน0ทางธุรกิจและการโฆษณา ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับ 
  นานาชาติ               106 
 4.25  สรุปการวิเคราะห0หลักจริยธรรมการรายงานข*าวของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 ใน 
  ประเทศไทย และในระดับนานาชาติ             107 
 4.26  สรุปประเด็นข*าวดังท่ีเกิดข้ึนในช*วง 1 มกราคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ท่ีมี 
  ลักษณะการนําเสนอหรือเผยแพร*ท่ีมีลักษณะละเมิดจริยธรรม          112 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

บทนํา 

            

            

            

   

 “เสรีภาพของสื่อคือเสรีภาพของประชาชน” เป7นหลักการสากลในการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน

ในระบอบประชาธิปไตย ด�วยเสรีภาพท่ีได�มานี้จะนํามาสู*การนําเสนอข*าวสารสาระท่ีเป7นความจริง สนองต*อ

ประโยชน0สาธารณะ และเป7นปากเสียงให�กับประชาชน จิตวิญญาณของสื่อมวลชนจึงควรเป7นจิตท่ีมีความดีงาม 

ปฏิบัติภาระหน�าท่ีตามอุดมการณ0เสรีชน และมีหลักจริยธรรมกํากับ มีจิตวิญญาณสื่อมวลชนโดยแท�จริง  

จึงย*อมมีมโนสํานึก รู�ดีชั่ว ถูกผิด กํากับการทํางานให�อยู*ในกรอบจริยธรรมสังคม เสรีภาพและจริยธรรมจึงเป7น

สิ่งท่ีเก้ือกูลกันและแยกออกจากกันมิได� จากหลักการดังกล*าว วิชาชีพสื่อมวลชน จึงเป7นวิชาชีพท่ีได�รับสิทธิและ

เสรีภาพเป7นพิเศษจากทุกสังคมมานับต้ังแต*อดีตจนถึงปEจจุบัน  

 ท*ามกลางความมีเสรีภาพของสื่อท่ีได�ถูกรับรองอย*างแพร*หลายในระดับสากล ปรากฏว*ามีสื่อจํานวน

มากท่ีใช�เสรีภาพไปในทางท่ีไม*ถูกต�องเหมาะสม ปราศจากความรับผิดชอบท้ังในกรอบของกฎหมายท่ัวไป 

กรอบของระเบียบข�อบังคับตามหลักประพฤติปฏิบัติ และความรับผิดชอบต*อมโนสํานึกของตนเองในการ 

ทําหน�าท่ีสื่อมวลชน (สุกัญญา สุดบรรทัด, 2558 หน�า 22 - 25) เหตุการณ0นี้เกิดข้ึนทุกประเทศในโลก  

ด�วยเหตุปEจจัยท้ังภายในและภายนอกองค0กรในบริบทท่ีแตกต*างกันออกไป จึงนําไปสู*แนวคิดให�สื่อแสดง 

ความรับผิดชอบต*อสังคม โดยการสร�างกรอบจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติข้ึนมา เพ่ือเป7นเครื่องมือควบคุม

ภายในหรือการกํากับดูแลกันเอง / ตนเอง  

 อย*างไรก็ตาม กรอบจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติดังกล*าว จําเป7นต�องมีการปรับเปลี่ยนอย*างต*อเนื่อง

เป7นระยะ ด�วยปEจจัย 2 ประการ คือ 1) จริยธรรมสื่อปEจจุบันท่ีมีอยู*เดิม ไม*สามารถครอบคลุมปEญหาจริยธรรม

สื่อท่ีเกิดข้ึนใหม*ในระดับสากล และ 2) ปEญหาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลต*อการรับสาร การ

ส*งเสริม ซ่ึงส*งผลต*อพฤติกรรมของมนุษย0ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดกับอุตสาหกรรมด�าน

สื่อสารมวลชนท้ังในมิติด�านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 

 ขณะเดียวกัน ปฏิบัติการเชิงจริยธรรมของสื่อมวลชน ก็เป7นสิ่งท่ีต�องศึกษา เรียนรู�และพัฒนา 

ด�วยกระบวนการคิดอย*างมีเหตุผล มีหลักการและมีความคงเส�นคงวา ทันต*อสถานการณ0ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

1.1 ความเป7นมา หลักการ และเหตุผล 

บทท่ี  1 
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เป7นความสามารถในการรักษาหน�าท่ีของการนําเสนอความจริงพร�อมกับความรับผิดชอบ โดยส*งผลกระทบต*อ

แหล*งข*าวและผู�บริโภคน�อยท่ีสุด ปฏิบัติการเชิงจริยธรรมเป7นความรับผิดชอบของบุคคลท่ีทุกคนต�องปฏิบัติ 

และเนื่องจากวิธีคิดและตัดสินใจของคนไม*เหมือนกัน จึงไม*มีคําตอบใดเป7นท่ีสุดและทําให�กระบวนการทาง

จริยธรรมเป7นกระบวนการท่ีไม*มีวันจบ 

 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน0 และกิจการโทรคมนาคมแห*งชาติ 

(กสทช.) ซ่ึงเป7นองค0กรท่ีมีภารกิจส*งเสริมให�ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน มีกลไกในการกํากับดูแลกันเอง / 

ตนเอง ภายใต�จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงได�จัดทําโครงการสร�างชุมชนแห*งการเรียนรู�และพัฒนา

จริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนข้ึน โดยมีแนวคิดท่ีจะนํากระบวนการเรียนรู�ร*วมกันแบบ “ชุมชนการเรียนรู�ทาง

วิชาชีพ” หรือ Professional Learning Community (PLC) มาใช�เป7นกระบวนการในการพัฒนาจริยธรรม

ของวิชาชีพสื่อมวลชน  

 จากความสําคัญดังกล*าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิต โดย รศ.ดร. ลักษณา คล�ายแก�ว จึงได�จัดทําโครงการ 

“การศึกษาและจัดทําข�อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน ตามโครงการสร�างชุมชนแห*งการเรียนรู�

และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชน” เพ่ือศึกษาการรายงานข*าวสารทางสื่อวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0 

ท่ีละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนท้ังในประเทศไทยและต*างประเทศ เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�และสร�างความเข�าใจ

ร*วมกันระหว*างผู�ประกอบการ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�มีประสบการณ0 และผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 

ในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน ผ*านกระบวนการคิด วิเคราะห0 สะท�อนมุมมอง ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะต*อไป 

 

            

  

 

 1) เพ่ือศึกษาการรายงานข*าวสารทางสื่อวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0ท่ีละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนท้ังใน

ประเทศไทยและต*างประเทศ 

 2) เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�และสร�างความเข�าใจร*วมกันระหว*างผู�ประกอบการ สื่อมวลชน นักวิชาการ 

ผู�เชี่ยวชาญ ผู�มีประสบการณ0 และผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน ผ*านกระบวนการคิด 

วิเคราะห0 สะท�อนมุมมอง ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะ   

 

 

 

1.2 วัตถุประสงค4ของการดําเนินงาน 
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 การศึกษาและจัดทําข�อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน ตามโครงการสร�างชุมชนแห*งการ

เรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนนี้ ใช�ระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต*วันท่ี 22 มิถุนายน ถึงวันท่ี  

18 ธันวาคม 2562 โดยศึกษากับกลุ*มเปHาหมายหลักคือ ผู�บริหารองค0กรสื่อ บรรณาธิการข*าว สื่อมวลชน 

ผู�สื่อข*าวจากสํานักข*าวต*างประเทศประจําประเทศไทย นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนองค0กรวิชาชีพในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 และผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน ไม*น�อยกว*า 20 ราย  

ด�วยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับจริยธรรมสื่อมวลชน การสัมภาษณ0เชิงลึก 

และการผลิตสื่อโสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0 ไม*น�อยกว*า 25 กรณีศึกษา มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) กําหนดแผนการดําเนินงาน ประกอบด�วย แนวคิด รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน ข้ันตอน และ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 2) ศึกษา ค�นคว�า เปรียบเทียบมุมมองเรื่องจริยธรรมสื่อขององค0กรสื่อท้ังในประเทศและต*างประเทศ 

 3) สํารวจการนําเสนอการข*าวสารของสื่อมวลชนทางวิทยุ โทรทัศน0 และสื่อออนไลน0 ท่ีละเมิด

จริยธรรม จรรยาบรรณในประเทศไทยและต*างประเทศ ท่ีผ*านมาในระเวลาไม*เกินกว*า 3 ปM 

 4) ศึกษาปEจจัยท่ีส*งผลกระทบต*อการละเมิดจริยธรรมสื่อในมิติต*าง ๆ 

 5) วิเคราะห0 สังเคราะห0 และเปรียบเทียบการนําเสนอข*าวสารท่ีละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณของ

สื่อมวลชนท้ังในประเทศไทยและต*างประเทศ 

 6) ออกแบบการนําเสนอสื่อโสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0 เพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับ

สื่อมวลชนอย*างเป7นระบบ ไม*น�อยกว*า 25 กรณีศึกษา 

 7) สัมภาษณ0ผู�บริหารองค0กรสื่อ บรรณาธิการข*าว สื่อมวลชน ผู�สื่อข*าวต*างประเทศประจําประเทศไทย

นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนองค0กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 ผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 

ในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน เก่ียวกับความคิดเห็นและมุมมองของการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนในแต*ละกรณี

ไม*น�อยกว*า 20 ราย 

 8) รวบรวมสื่อโสตทัศน0ตามข�อ 6) และคลิปวิดีโอการสัมภาษณ0ตามข�อ 7) เป7นไฟล0คุณภาพระดับ HD 

720p รูปแบบ DVD จํานวน 5 ชุด 

 9) จัดทํารายงานตามข�อ 2 - 7 เป7นรูปเล*ม นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน0 และกิจการโทรคมนาคมแห*งชาติ (กสทช.) จํานวน 5 เล*ม 

 10) จัดทํารายงานเป7นรูปเล*ม โดยบันทึกข�อมูลรูปแบบไฟล0ภาพและเสียง รูปแบบ DVD จํานวน 5 ชุด 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
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 1) ทราบถึงการรายงานข*าวสารทางสื่อวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0ท่ีละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนท้ังใน

ประเทศไทยและต*างประเทศ 

 2) เกิดการเรียนรู�และสร�างความเข�าใจร*วมกันระหว*างผู�ประกอบการ สื่อมวลชน นักวิชาการ 

ผู�เชี่ยวชาญ ผู�มีประสบการณ0 และผู�เก่ียวข�องในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนผ*านกระบวนการคิด วิเคราะห0 

สะท�อนมุมมอง ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะ 

 3) นําสื่อโสตทัศน0รูปแบบวีดีทัศน0 ไปใช�ในการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนอย*างเป7น

ระบบ  

 

 
 

 1) รายการข*าว (News program) หมายถึง รูปแบบรายการท่ีนําเสนอเหตุการณ0 เรื่องราว ข�อเท็จจริง 

หรือข�อคิดเห็นท่ีน*าสนใจ มีความสดใหม* มีผลกระทบต*อประชาชนส*วนใหญ* หรือมีองค0ประกอบข*าวอ่ืน ๆ โดย

ใช�วิธีการนําเสนอท้ังในลักษณะของการประกาศ การอ*านคําบรรยายข*าวประกอบภาพโดยผู�ประกาศข*าว การ

รายงานพิเศษหรือการสัมภาษณ0 โดยผู�สื่อข*าว หรือผู�รายงานข*าว ในสถานท่ีจริง หรือลักษณะอ่ืน ๆ รายการ

ข*าวประกอบด�วย 

  1.1) การสัมภาษณ0ข*าว (News interview) หมายถึง รายการข*าวประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีการนํา

ประเด็นท่ีกําลังอยู*ในความสนใจของผู�ฟEงเป7นพิเศษ ท้ังท่ีเป7นการสัมภาษณ0ออกอากาศสด หรือการบันทึกเทป

ไว� นํามาประกอบเป7นส*วนหนึ่งของรายการข*าว หรือเป7นรายการสัมภาษณ0ตลอดรายการก็ได�หากเป7นประเด็น

ท่ีมีเนื้อหามากและเข�าใจยาก 

  1.2) การวิเคราะห0ข*าว (News analysis) หมายถึง การให�สาระเบ้ืองหลังข*าว เพ่ือให�ผู�ฟEง 

ผู�ชมได�รับความรู� ในเชิงลึก ไปพร�อม ๆ กับการให�ข*าวสาร ส*วนใหญ*จะเป7นเรื่องราวท่ีมีความสําคัญ  

ในระดับประเทศ และระดับโลก เช*น ข*าวการเมืองระหว*างประเทศ การเมืองในประเทศ หรือข*าวอ่ืน ๆ ท่ีอาจ

มีผลกระทบต*อผู�คนในวงกว�าง ก็อาจนํามาวิเคราะห0ได� การวิเคราะห0ข*าวจะแตกต*างจากการวิจารณ0ข*าว เพราะ

การวิเคราะห0ข*าว มุ*งเน�นให�ผู�ฟEงได�รู�ถึงเบ้ืองหน�า เบ้ืองหลัง เป7นเหตุเป7นผลท่ีจะชี้ให�เห็นถึงความหมายหรือนัย

ของข*าว (Significance) และผลกระทบ (Effect) ท่ีเกิดข้ึนเป7นสําคัญ 

1.4  ประโยชน4ที่คาดว%าจะได
รับ 

1.5  นิยามศัพท4เฉพาะ 
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  1.3) การวิจารณ0ข*าว หมายถึง การนําเสนอความคิดเห็นของผู�ส*งสาร ประกอบการนําเสนอ

ข�อมูลข*าวสารโดยท่ัวไปสู*ผู�ฟEง ผู�ชม มีลักษณะให�ผู�รับสารคล�อยตาม  

  1.4) การรายงานข*าวจากสถานท่ีเกิดเหตุการณ0 (On - the - spot - report) หมายถึง การ

รายงานข*าวจากสถานท่ีเกิดเหตุในขณะท่ีเหตุการณ0กําลังเกิดข้ึน เช*น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม� การก*อวินาศกรรม

จับตัวประกัน ท่ีต�องใช�เวลากว*าเหตุการณ0นั้นจะกลับสู*ปกติ โดยผู�สื่อข*าวต�องมีภูมิหลังของเหตุการณ0มา

นําเสนอด�วย ซ่ึงจะช*วยให�ผู�ฟEง ผู�ชม เกิดความสนใจและต่ืนเต�นต*อเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึน 

 2) สื่อมวลชน หมายถึง ผู�ประกอบวิชาชีพ ผู�รับใบอนุญาต ผู�บริหาร กรรมการ เจ�าของสื่อ ผู�ประกอบ

กิจการ พนักงาน ผู�ปฏิบัติงานในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน0 และสื่อออนไลน0 

 3) จริยธรรมสื่อมวลชน หมายถึง สิ่งท่ีสื่อมวลชนต�องประกอบวิชาชีพด�วยความสุจริต บริสุทธิ์  

ยึดกรอบจริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อมวลชน ในการนําเสนอข�อมูลข*าวสาร เป7นแนวทางเกียรติภูมิ ศักด์ิศรี 

แห*งวิชาชีพ สื่อมวลชนต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยหลักการต*อไปนี้ 

   3.1) ความเป7นอิสระ สื่อมวลชนต�องปฏิบัติงานอย*างมีความเป7นอิสระทางวิชาชีพ ไม*อยู*

ภายใต�อิทธิพลทางการเมือง และกลุ*มผลประโยชน0ใด ต�องไม*ละเว�นการนําเสนอข*าว รายงาน ผลิตรายการ 

ในเนื้อหาหรือเรื่องราวท่ีสาธารณชนต�องรับรู� สมควรได�รับรู� แม�การนําเสนออาจส*งผลกระทบต*อบุคคล หรือ

กลุ*มบุคคลท่ีเก่ียวข�องก็ตาม 

  3.2) สิทธิมนุษยชน สื่อมวลชนต�องเคารพสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0  

เห็นคุณค*าและความสําคัญในความแตกต*างหลากหลายของมนุษย0 ไม*เหยียดหยาม ไม*แบ*งแยก ไม*เลือกปฏิบัติ 

ต*อบุคคล เพราะเหตุแห*งความแตกต*างในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม*ขัดต*อรัฐธรรมนูญ 

  3.3) ความท่ัวถึง สื่อมวลชนต�องคํานึงถึงประชาชนคนส*วนมาก เพ่ือให�ประชาชนส*วนมากได�

เข�าถึงบริการของสื่อ และเพ่ือประโยชน0ของสื่อท่ีถูกใช�ประโยชน0ด�วยประชาชนจํานวนมากท่ีสุดเท*าท่ีเป7นไปได� 

เพ่ือให�ประชาชนทุกคนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างเท*าเทียมกัน โดยไม*แบ*งแยกชนชั้นทางสังคมหรือรายได� 

  3.4) หลักความเท*าเทียม สื่อมวลชนต�องคํานึงถึงความเสมอภาคในการเข�าถึงข�อมูลข*าวสาร

ของประชาชนในระดับชาติ ระดับท�องถ่ิน ชนบทห*างไกล คนพิการท่ีมีข�อจํากัดในการเข�าถึงสื่อวิทยุและ

โทรทัศน0 กลุ*มเด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาส เป7นต�น โดยไม*เลือกปฏิบัติต*อประชาชนท่ีมีความแตกต*าง

ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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  3.5) ความหลากหลาย สื่อมวลชนต�องคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทัศนคติ 

รสนิยม พ้ืนท่ี ภูมิลําเนา เชื้อชาติ ในการนําเสนอข*าวสาร สาระ บันเทิง ท้ังในแง*เนื้อหารายการและ

กลุ*มเปHาหมายท่ีแตกต*างกัน ควรมีการส*งเสริมกลุ*มผู�ผลิตอิสระขนาดเล็ก กระจายตัวไม*ผูกขาด เพ่ือเป7น

ทางเลือกในการนําเสนอรายการวิทยุและโทรทัศน0ท่ีตอบสนองความสนใจท่ีหลากหลายในสังคม 

  3.6) การพัฒนา สื่อมวลชนต�องพัฒนายกระดับคุณภาพของวิชาชีพ ท้ังในแง*ของการผลิตและ

นําเสนอรายการ ให�ความสําคัญกับการวิจัยและการพัฒนารายการและผู�ชม ผู�ฟEง ให�ความสําคัญกับการรับฟEง

เสียงสะท�อนจากผู�บริโภคสื่อ ส*งเสริมให�เกิดการมีส*วนร*วมของคนดู คนฟEง อย*างกว�างขวาง 

  3.7) หลักพ้ืนท่ีสาธารณะ สื่อมวลชนต�องส*งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

ทุกกลุ*ม เป{ดพ้ืนท่ีให�มีการวิพากษ0ทางความคิดอย*างสร�างสรรค0 

  3.8) หลักความถูกต�องเท่ียงตรง สื่อมวลชนต�องนําเสนอหรือเป7นสื่อกลางของข�อมูลท่ีถูกต�อง

เท่ียงตรงต*อเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึนจริง ไม*บิดเบือนแต*งเติม มีการจําแนกให�ผู�รับสารเข�าใจว*าเป7นรายการข*าว 

ท่ีประกอบด�วยข�อเท็จจริงหรือเป7นรายการท่ีประกอบด�วยความคิดเห็นส*วนตัวของสื่อมวลชน 

  3.9) วัตถุวิสัย สื่อมวลชนต�องนําเสนอข�อมูลข*าวสารอย*างเท่ียงตรงต*อสภาวะเหตุการณ0ตาม

ข�อเท็จจริง โดยเฉพาะในการรายงานข*าวและเหตุการณ0ปEจจุบัน ต�องไม*แสดงหรือสอดแทรกความคิดเห็น 

ของตนเองลงไปในข*าว ต�องตรวจสอบแหล*งท่ีมาของข�อมูลก*อนการนําเสนอ 

  3.10) หลักความไม*ฝEกใฝLฝLายใด สื่อมวลชนต�องเสนอรายงานข*าว เหตุการณ0ปEจจุบัน หรือ

รายการท่ัวไป โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย*างตรงไปตรงมา ตามสภาพข�อเท็จจริง

ของเหตุการณ0 ไม*อคติ เอนเอียง ไม*ใส*ร�ายปHายสี หรือยั่วยุให�เกิดความเกลียดชังระหว*างกัน 

  3.11) ความสมดุล เป7นธรรม สื่อมวลชนต�องให�ความเป7นธรรมแก*ทุกฝLายท่ีถูกพาดพิง 

กล*าวหา หรือมีส*วนได�ส*วยเสียในเรื่องราวนั้น ได�มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เป{ดโอกาสให�แหล*งข*าวในการ

ชี้แจงหรือปฏิเสธ และอภิปรายโต�เถียงบนฐานของข�อมูล ความจริง และเหตุผล โดยเสมอภาคกันบนหลักการ

ประชาธิปไตย 

  3.12) ผลประโยชน0สาธารณะ สื่อมวลชนต�องคํานึงถึงผลประโยชน0ส*วนรวมของประเทศชาติ

และสังคมเป7นสําคัญ ไม*ว*าสื่อมวลชนจะถือใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือบริการธุรกิจ บริการชุมชน หรือ

บริการสาธารณะ ไม*ควรให�ผลประโยชน0ส*วนตัวหรือขององค0กรสําคัญสูงสุดเหนือผลประโยชน0สาธารณะ 

โดยเฉพาะในกรณีสถานการณ0วิกฤต เหตุการณ0ความไม*สงบ จลาจล สงคราม หรือความแตกแยกของผู�คน 

ในสังคม ควรยึดถือประโยชน0ของชาติเป7นสิ่งสําคัญท่ีสุด 
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  3.13) เกียรติยศ ศักด์ิศรี สื่อมวลชนต�องไม*ประพฤติปฏิบัติการใด ๆ อันจะนํามาซ่ึงความ

เสื่อมเสียเกียรติ ศักด์ิศรีแห*งวิชาชีพ ต�องไม*อวดอ�างหรืออาศัยตําแหน*งหน�าท่ีเพ่ือเรียกร�องสิทธิหรือ

ผลประโยชน0ใด ๆ ท่ีไม*ชอบธรรม ต�องละเว�นการรับอามิสสินจ�างอันมีค*า หรือผลประโยชน0ใด ๆ เพ่ือให�กระทํา

การหรือไม*กระทําการใดอันขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างถูกต�องรอบด�าน 

 4) ชุมชนแห*งการเรียนรู� หมายถึง กลุ*มคนท่ีตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป7นของการเรียนรู�  

มีทักษะและกระบวนการคิด การวิเคราะห0 การแก�ปEญหา และการนําความรู�มาใช�ประโยชน0 ทุกคนคิดและ

ปฏิบัติร*วมกันแบบหุ�นส*วน มีจุดมุ*งหมายเดียวกัน ดําเนินชีวิตไปพร�อม ๆ กับการเรียนรู� การสั่งสมความรู� และ

การสร�างความรู�ใหม* เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองและชุมชน 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง 
 

 ในการดําเนินโครงการ “การศึกษาและจัดทําข�อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน  

ตามโครงการสร�างชุมชนแห*งการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชน” ได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข�อง และได�นําเสนอตามหัวข�อต*อไปนี้ 

 
            

            

             

 1) คู%มือจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน4 (Ethical 

Guideline and Self-regulation for Broadcasting) โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน4 และกิจการโทรคมนาคมแห%งชาติ (กสทช.) 

  1.1) หลักการจริยธรรมท่ัวไปในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน0 

  การประกอบวิชาชีพสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 จําเป7นอย*างยิ่งท่ีต�อง 

ยึดม่ันหลักการจริยธรรมของสื่อ เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงเกียรติยศ ศักด์ิศรีของคนทํางาน เพ่ือประโยชน0แห*งสังคมและ

ประชาชน ผู�บริโภคสื่อ และความสงบสุขของสังคม 

  จากพระราชบัญญัติองค0กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน0 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 พ.ศ. 2551 มาตรา 39 กําหนดให� กสทช. มีอํานาจหน�าท่ีในการ

ส*งเสริมการรวมกลุ*มของผู�รับใบอนุญาต ผู�ผลิตรายการ และผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0เป7นองค0กรในรูปแบบต*าง ๆ เพ่ือทําหน�าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของ

การประกอบอาชีพและวิชาชีพ ตลอดจนการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต�มาตรฐาน 

ทางจริยธรรม และการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม ควรคํานึงถึงเรื่องการได�รับข�อมูลข*าวสารสาธารณะ 

ของประชาชนและการคุ�มครองผู�บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 รวมท้ังการ

คุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของผู�ประกอบวิชาชีพและวิชาชีพขององค0กร 

2.1 จริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนประเทศไทย 

บทท่ี  2 
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  สํานักงาน กสทช. ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพสื่อ ท่ีต�องมีกรอบหลักการจริยธรรม

กําหนดเป7นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพ จึงได�สนับสนุนให�มีแนวปฏิบัติการทําหน�าท่ี

สื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน0 เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธํารงไว�ซ่ึงคุณค*าและบรรทัดฐาน

วิชาชีพสื่อโดยมี “หลักการจริยธรรมวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน0” แบ*งออกเป7น 2 ระดับ ดังนี้ 

  (1) หลักการจริยธรรมขององค0กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 คือ หน*วยงาน 

บริษัท องค0กร สถาบัน ท่ีดําเนินกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน0 ซ่ึงส*งผลกระทบต*อสาธารณะ และมีส*วน

รับผิดชอบกับสังคมอย*างมาก เพ่ือให�การบริหารงานให�องค0กรสื่อนั้น ๆ เป7นไปอย*างมีคุณธรรมและ

ประสิทธิภาพ องค0กรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 ควรยึดหลักการจริยธรรม 8 ข�อ ดังนี้ 

  - หลักผลประโยชน0สาธารณะ องค0กรต�องตระหนักถึงผลประโยชน0ส*วนรวมของประเทศเป7น

สําคัญ ด�วยการนําเสนอข*าว เรื่องราวหรือประเด็นข�อถกเถียงท่ีกําลังอยู*ในความสนใจของประชาชน หรือท่ีมี

ผลกระทบต*อการดําเนินชีวิตของคนส*วนใหญ*ในสังคม เช*น อาชญากรรม การทุจริต คอรัปชั่น การใช�อํานาจ

ในทางมิชอบ พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐท่ีละเลยต*อหน�าท่ีจนทําให�ประชาชนเสียประโยชน0 การขูดรีด 

การค�ามนุษย0 ฯ ล ฯ ไม*ควรให�ผลประโยชน0ขององค0กรขัดแย�งผลประโยชน0สาธารณะ พึงตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต*อสังคม 

  - หลักความเป7นอิสระ องค0กรต�องดําเนินงานบริหารองค0กรสื่ออย*างไม*ตกเป7นเครื่องมือ หรือ

กลุ*มกดดันทางการเมืองใด ๆ มิยอมให�อํานาจทุนเข�าครอบงําความอิสระขององค0กรในการนําเสนอข*าวสาร

ข�อมูลท่ีประชาชนควรรับรู� 

  - หลักสิทธิมนุษยชน องค0กรต�องให�ความสําคัญกับข�อมูลข*าวสารท่ีอยู*บนหลักสิทธิมนุษยชน 

ความเท*าเทียมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เห็นความสําคัญของความแตกต*างหลากหลายของผู�คน ไม*เหยียดหยาม 

แบ*งแยก หรือเลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต*างในด�านเชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ 

สุขภาพ ฐานะทางการเงิน ศาสนา การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม*ขัดต*อรัฐธรรมนูญ 

  - หลักความสุจริต ซ่ือสัตย0 องค0กรต�องไม*อยู*ภายใต�อิทธิพลของบุคคลหรือผลประโยชน0ท่ีมี

พฤติกรรมส*อไปในทางทุจริต 

  - หลักความโปร*งใส องค0กรต�องดําเนินกิจการอย*างถูกกฎหมาย ซ่ือสัตย0 ท้ังในระดับนโยบาย

ขององค0กรและการปฏิบัติงาน 

  - หลักการยอมรับการตรวจสอบ องค0กรต�องยอมรับกระบวนการตรวจสอบข�อเท็จจริงในการ

ปฏิบัติงานสื่อ ท้ังจากภายในองค0กร และภายนอกองค0กร 
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  - หลักธรรมาภิบาล องค0กรต�องยึดถือการดําเนินงานโดยใช�หลักการธรรมาภิบาลในการ

ดําเนินงาน ท้ังในการบริหารจัดการองค0กร การผลิตและเผยแพร*รายการ และการแสดงความรับผิดชอบต*อ

สังคม 

  - หลักความคุ�มค*า องค0กรต�องยึดถือการใช�ทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจการอย*างคุ�มค*า  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคุ�มค*ากับงบประมาณในการดําเนินงาน 

  (2) หลักการจริยธรรมของผู�ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน0 ผู�ประกอบวิชาชีพ

หมายถึง ผู�รับใบอนุญาต ผู�บริหาร กรรมการ เจ�าของสื่อ ผู�ประกอบกิจการ พนักงาน ผู�ปฏิบัติงานในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยหลักการ ดังต*อไปนี้ 

  - จริยธรรม ผู�ประกอบวิชาชีพต�องประกอบวิชาชีพด�วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยึดกรอบ

จริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อมวลชน ในการนําเสนอข�อมูลข*าวสาร สารสนเทศ เป7นแนวทางเกียรติภูมิ ศักด์ิศรี 

แห*งวิชาชีพสื่อมวลชน  

   - ความเป7นอิสระ ผู�ประกอบวิชาชีพต�องปฏิบัติงานอย*างมีความเป7นอิสระทางวิชาชีพ  

โดยไม*อยู*ภายใต�อิทธิพลทางการเมือง และกลุ*มผลประโยชน0ใด ต�องไม*ละเว�นการนําเสนอข*าว การรายงาน 

ผลิตรายการในเนื้อหาหรือเรื่องราวท่ีสาธารณชนต�องรับรู� สมควรได�รับรู� แม�การนําเสนออาจส*งผลกระทบต*อ

บุคคล หรือกลุ*มบุคคลท่ีเก่ียวข�องก็ตาม 

  - สิทธิมนุษยชน ผู�ประกอบวิชาชีพต�องเคารพสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0  

เห็นคุณค*าและความสําคัญในความแตกต*างหลากหลายของมนุษย0 ไม*เหยียดหยาม ไม*แบ*งแยก ไม*เลือกปฏิบัติ

ต*อบุคคล เพราะเหตุแห*งความแตกต*างในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม*ขัดต*อรัฐธรรมนูญ 

  - ความท่ัวถึง ผู�ประกอบวิชาชีพต�องคํานึงถึงประชาชนคนส*วนมาก เพ่ือให�ประชาชนส*วนมาก

ได�เข�าถึงบริการของสื่อ และเพ่ือประโยชน0ของสื่อท่ีถูกใช�ประโยชน0ด�วยประชาชนจํานวนมากท่ีสุดเท*าท่ีจะ

เป7นไปได� เพ่ือให�ประชาชนทุกคนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างเท*าเทียมกันโดยไม*แบ*งแยกชนชั้นทางสังคมหรือ

รายได� 

  - หลักความเท*าเทียม ผู�ประกอบวิชาชีพต�องคํานึงถึงความเสมอภาคในการเข�าถึงข�อมูล

ข*าวสารของประชาชนในระดับชาติ ระดับท�องถ่ิน ชนบทห*างไกล คนพิการ ท่ีมีข�อจํากัดในการเข�าถึงสื่อวิทยุ
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และโทรทัศน0 กลุ*มเด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาส โดยไม*เลือกปฏิบัติต*อประชาชนท่ีมีความแตกต*าง 

ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  - ความหลากหลาย ผู�ประกอบวิชาชีพต�องคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทัศนคติ 

รสนิยม พ้ืนท่ี ภูมิลําเนา เชื้อชาติ ในการนําเสนอข*าวสาร สาระ บันเทิง ท้ังในแง*เนื้อหา รายการและ

กลุ*มเปHาหมายท่ีแตกต*างกัน ควรมีการส*งเสริมกลุ*มผู�ผลิตอิสระขนาดเล็ก กระจายตัวไม*ผูกขาด เพ่ือเป7น

ทางเลือกในการนําเสนอรายการวิทยุและโทรทัศน0ท่ีตอบสนองความสนใจท่ีหลากหลายในสังคม 

  - การพัฒนา ผู�ประกอบวิชาชีพต�องพัฒนายกระดับคุณภาพของวิชาชีพ ท้ังในแง*ของการผลิต

และนําเสนอรายการ ให�ความสําคัญกับการวิจัยและการพัฒนารายการและผู�ชม ผู�ฟEง ให�ความสําคัญกับ 

การรับฟEงเสียงสะท�อนจากผู�บริโภคสื่อ ส*งเสริมให�เกิดการมีส*วนร*วมของคนดู คนฟEง อย*างกว�างขวาง 

  - หลักพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู�ประกอบวิชาชีพต�องส*งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของ

ประชาชนทุกกลุ*ม เป{ดพ้ืนท่ีให�มีการวิพากษ0ทางความคิดอย*างสร�างสรรค0 

  - หลักความถูกต�องเท่ียงตรง ผู�ประกอบวิชาชีพต�องนําเสนอหรือเป7นสื่อกลางของข�อมูล 

ท่ีถูกต�องเท่ียงตรงต*อเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึนจริง ไม*บิดเบือนแต*งเติม มีการจําแนกให�ผู�รับสารเข�าใจว*าเป7นรายการ

ข*าวท่ีประกอบด�วยข�อเท็จจริงหรือเป7นรายการท่ีประกอบด�วยความคิดเห็นส*วนตัวของสื่อมวลชน 

  - วัตถุวิสัย ผู�ประกอบวิชาชีพต�องนําเสนอข�อมูลข*าวสารอย*างเท่ียงตรงต*อสภาวะเหตุการณ0

ตามข�อเท็จจริง โดยเฉพาะในการรายงานข*าวและเหตุการณ0ปEจจุบัน ต�องไม*แสดงหรือสอดแทรกความคิดเห็น

ของตนเองลงไปในข*าว ต�องตรวจสอบแหล*งท่ีมาของข�อมูลก*อนการนําเสนอ 

  - หลักความไม*ฝEกใฝLฝLายใด ผู�ประกอบวิชาชีพต�องเสนอรายงานข*าว เหตุการณ0ปEจจุบัน หรือ

รายการท่ัวไป โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย*างตรงไปตรงมา ตามสภาพข�อเท็จจริง

ของเหตุการณ0 ไม*อคติ เอนเอียง ไม*ใส*ร�ายปHายสี หรือยั่วยุให�เกิดความเกลียดชังระหว*างกัน 

  - ความสมดุล เป7นธรรม ผู�ประกอบวิชาชีพต�องให�ความเป7นธรรมแก*ทุกฝLายท่ีถูกพาดพิง 

กล*าวหา หรือมีส*วนได�ส*วนเสียในเรื่องราวนั้น ได�มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เป{ดโอกาสให�แหล*งข*าวในการ

ชี้แจงหรือปฏิเสธ และอภิปรายโต�เถียงบนฐานของข�อมูล ความจริง และเหตุผล โดยเสมอกันบนหลักการ

ประชาธิปไตย 

  - ผลประโยชน0สาธารณะ ผู�ประกอบวิชาชีพต�องคํานึงถึงผลประโยชน0ส*วนรวมของ

ประเทศชาติและสังคมเป7นสําคัญ ไม*ว*าสื่อมวลชนจะถือใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือบริการธุรกิจ บริการ

ชุมชน หรือบริการสาธารณะ ไม*ควรให�ผลประโยชน0ส*วนตัวหรือขององค0กรสําคัญสูงสุดเหนือผลประโยชน0
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สาธารณะ โดยเฉพาะในกรณีสถานการณ0วิกฤต เหตุการณ0ความไม*สงบ จลาจล สงคราม หรือความแตกแยก

ของผู�คนในสังคม ควรยึดถือประโยชน0ของชาติเป7นสิ่งสําคัญท่ีสุด 

  - เกียรติยศ ศักด์ิศรี ผู�ประกอบวิชาชีพต�องไม*ประพฤติปฏิบัติการใด ๆ อันจะนํามาซ่ึงความ

เสื่อมเสียเกียรติ ศักด์ิศรีแห*งวิชาชีพ ต�องไม*อวดอ�างหรืออาศัยตําแหน*งหน�าท่ีเพ่ือเรียกร�องสิทธิหรือ

ผลประโยชน0ใด ๆ ท่ีไม*ชอบธรรม ต�องละเว�นการรับอามิสสินจ�างอันมีค*า หรือผลประโยชน0ใด ๆ เพ่ือให�กระทํา

หรือไม*กระทําการใดอันขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างถูกต�องรอบด�าน 

  1.2) หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนขององค0กรเพ่ือความถูกต�องและเป7นมาตรฐานของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน0 

  หลักการท่ัวไป ดังนี้ 

  (1) แนวทางปฏิบัติตนของผู�ปฏิบัติงานด�านกระจายเสียงและโทรทัศน0นี้ เป7นแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานของผู�รับใบอนุญาต ผู�ผลิตรายการ และผู�ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับ 

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน0 

  ผู�ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน0 ได�แก* ผู�รับสัมปทาน ผู�ได�รับใบอนุญาตให�

ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน0 ผู�บริหารสถานี ผู� อํานวยการสถานี ผู�ผลิตเนื้อหารายการ  

ผู�ให�บริการช*องรายการ ผู�รวบรวมช*องรายการ ผู�ประกอบธุรกิจโฆษณา ผู�ประกอบกิจการ ผู�ให�บริการลูกค�า  

ผู�ให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวก และให�หมายรวมถึงผู�ท่ีทํางานเก่ียวข�องกับการผลิตและออกอากาศรายการ

ผ*านวิทยุหรือกิจการโทรทัศน0 เช*น ผู�จัดรายการ ผู�ดําเนินรายการ พิธีกร โฆษก ผู�ประกาศ นักแสดง นักร�อง 

ผู�ผลิต ผู�ให�บริการ เจ�าหน�าท่ีเทคนิค และบุคลากรท่ีทําหน�าท่ีต*าง ๆ ในกิจการแพร*ภาพและกระจายเสียง 

  (2) องค0กรวิชาชีพด�านสื่อสารมวลชนในระดับต*าง ๆ เช*น สภาวิชาชีพ สถาบัน สมาคม ชมรม 

หรือกลุ*มผู�ปฏิบัติงานด�านกระจายเสียงและโทรทัศน0 พึงมีภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม 

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง และสมาชิกภายในองค0กรสามารถนําแนวปฏิบัติฉบับนี้ไปเป7นแนวทาง

มาตรฐานในการปฏิบัติตนเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน ประสิทธิผลของรายการและการเผยแพร*ผลงาน 

  (3) หลักการสําคัญและจริยธรรมผู�ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน0 พึงคํานึงถึง 

การคุ�มครองการได�รับรู�ข�อมูลข*าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ�มครองผู�บริโภค จากการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน0 รวมท้ังการคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของผู�ประกอบอาชีพและวิชาชีพ 
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  (4) ผู�ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน0 พึงมีเสรีภาพในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความ

ถูกต�อง เหมาะสม มีความสมดุลและเป7นธรรม มีความเป7นอิสระ โดยรับผิดชอบต*อประโยชน0สาธารณะ รวมท้ัง

ซ่ือสัตย0ต*อหลักวิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต�กรอบแห*งกฎรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

  (5) ผู�ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน0 พึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติท่ีได�กําหนดไว� 

เพ่ือธํารงไว�ซ่ึงมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม และพันธกิจในการประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและ

โทรทัศน0บนพ้ืนฐานของการนําเสนอท้ังสารประโยชน0 และสาระบันเทิงในการสนับสนุนสังคมให�มีคุณภาพ

ควบคู*คุณธรรม 

  (6) ผู�ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน0 พึงละเว�นการกระทําอันอาจทําให�เกิด 

ความเสียหายแก*องค0กรวิชาชีพ ผู�รับใบอนุญาต ผู�ประกอบกิจการ หรือนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 

 

2) ข
อบังคับว%าด
วยจริยธรรมแห%งวิชาชีพหนังสือพิมพ4 สภาการหนังสือพิมพ4แห%งชาติ พ.ศ. 2549 

โดยท่ีเจ�าของ ผู�ประกอบการ บรรณาธิการ และผู�ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ0ท้ังหลาย พร�อมใจกัน

สถาปนาสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติให�เป7นองค0กรทําหน�าท่ีกํากับดูแลกันเองในวิชาชีพหนังสือพิมพ0อย*างเป7น

อิสระ เพ่ือนําเสนอข*าวสารด�วยความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และสนับสนุนการใช�สื่อหนังสือพิมพ0

เพ่ือการรับรู�ข*าวสารและการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย0ทรง

เป7นประมุข สภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติจึงออกข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0 พ.ศ. 

2541 มาบังคับใช� แต*เนื่องจากประกาศใช�มานาน ไม*ทันต*อการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการจึงมีมติให�ยกเลิก

ข�อบังคับดังกล*าว และให�ใช�ข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0 พ.ศ. 2549 ดังต*อไปนี้แทน 

หมวด 1 หมวดท่ัวไป 

ข�อ 1 ข�อบังคับนี้เรียกว*า ข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข�อ 2 ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต*วันประกาศเป7นต�นไป 

ข�อ 3 ในข�อบังคับนี้ 

“ข*าว” หมายถึง เนื้อหาท่ีเป7นข�อเท็จจริงจากเหตุการณ0ปEจจุบัน ประกอบด�วย พาดหัวข*าว ความนํา 

เนื้อข*าว 

“ภาพข*าว” หมายถึง ภาพเหตุการณ0หรือภาพบุคคลท่ีสื่อสารเรื่องราว โดยมีหรือไม*มีคําบรรยายภาพ 

รวมท้ังภาพอ่ืนใดท่ีนําลงในหนังสือพิมพ0 
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“การแสดงความคิดเห็น” หมายถึง บทบรรณาธิการ คอลัมน0 บทความ การ0ตูน หรือรูปแบบอ่ืนใดอัน

เป7นการติชม วิพากษ0วิจารณ0 หรือข�อเสนอแนะ 

“เนื้อหาท่ัวไป” หมายถึง สารคดี สารคดีเชิงข*าวหรือรายงานหรือสกู�ปบทวิเคราะห0 หรือข�อเขียนอ่ืนใด

ท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ0 

“หนังสือพิมพ0” หมายถึง หนังสือพิมพ0ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ พ.ศ. 2540 ข�อ 3 

ซ่ึงรวมถึงสื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ0นั้น ๆ ด�วย 

“ผู�ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ0” หมายถึงผู�ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ0ตามธรรมนูญสภาการ

หนังสือพิมพ0แห*งชาติ พ.ศ. 2450 ข�อ 3 ซ่ึงรวมถึงผู�ประกอบวิชาชีพสื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ0นั้น ๆ ด�วย 

ข�อ 4 หนังสือพิมพ0และผู�ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ0ต�องไม*ประพฤติปฏิบัติการใด ๆ อันจะนํามาซ่ึง

ความเสื่อมเสียเกียรติแห*งวิชาชีพ 

หมวด 2 หลักจริยธรรมท่ัวไป 

ความถูกต
องและข
อเท็จจริง 

ข�อ 5 หนังสือพิมพ0ต�องตรวจสอบและไม*แต*งเติมเนื้อหาสาระของข*าวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินจาก

ข�อเท็จจริง 

ข�อ 6 หนังสือพิมพ0ต�องละเว�นการเสนอข*าวด�วยความลําเอียงหรือมีอคติเป7นเหตุให�ข*าวนั้นบิดเบือนอัน

อาจก*อให�เกิดความเสียหายแก*บุคคลในข*าวและความเข�าใจผิดในสังคม 

ข�อ 7 หนังสือพิมพ0ต�องไม*พาดหัวข*าวและความนําเกินไปจากข�อเท็จจริงในข*าว และต�องสะท�อน

ใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลักของข*าว 

ประโยชน4สาธารณะ 

ข�อ 8 หนังสือพิมพ0ต�องนําเสนอข*าวภาพข*าว ความเห็น และเนื้อหาท่ัวไป ด�วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม*

แสวงหาผลประโยชน0ส*วนตนหรือหมู*คณะ 

ข�อ 9 หนังสือพิมพ0พึงเสนอข*าว ภาพข*าว ความเห็น และเนื้อหาท่ัวไป โดยตระหนักถึงความสําคัญและ

อรรถประโยชน0ของข*าวต*อสาธารณะ และไม*เสนอข*าวในทํานองชวนเชื่อหรือเร�าอารมณ0ให�คนสนใจในเรื่องท่ีไม*

เป7นประโยชน0ต*อสาธารณะ 

ความสมดุลและเป7นธรรม 

ข�อ 10 หนังสือพิมพ0ต�องแสดงความพยายามในการให�ความเป7นธรรมแก*ทุกฝLาย 
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ข�อ 11 หนังสือพิมพ0ต�องเป{ดโอกาสให�ฝLายท่ีถูกกล*าวหาแสดงข�อเท็จจริงเม่ือข*าวท่ีนําเสนอมีการ

พาดพิงอันอาจเกิดความเสียหายแก*บุคคลหรือองค0กร หรือได�แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการให�ความเป7น

ธรรมแล�ว 

ข�อ 12 หนังสือพิมพ0ต�องให�ความเท่ียงธรรมเม่ือบุคคลหรือองค0กรท่ีถูกพาดพิงเห็นว*าการแสดงความ

คิดเห็นหรือการวิพากษ0วิจารณ0นั้น ไม*ถูกต�องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข�อเท็จจริง 

การเคารพสิทธิส%วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย4 

ข�อ 13 หนังสือพิมพ0ต�องเสนอข*าวโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0ของบุคคลท่ีตกเป7นข*าว 

โดยเฉพาะอย*างยิ่ง ต�องให�ความคุ�มครองอย*างเคร*งครัดต*อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู�ด�อยโอกาส รวมท้ัง

ต�องไม*เป7นการซํ้าเติมความทุกข0หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก*เด็ก สตรี ผู�ด�อยโอกาส และผู�มีอัตลักษณ0แตกต*าง

ในสังคม 

ข�อ 14 หนังสือพิมพ0ต�องไม*เสนอภาพข*าวท่ีอุจาด ลามกอนาจาร หรือน*าหวาดเสียวโดยไม*คํานึงถึง

ความรู�สึกของสาธารณชนอย*างถ่ีถ�วน 

ข�อ 15 หนังสือพิมพ0พึงละเว�นการล*วงละเมิดสิทธิส*วนบุคคล เว�นแต*กรณีเพ่ือประโยชน0สาธารณะ 

ข�อ 16 หนังสือพิมพ0พึงระมัดระวังการเสนอข*าวภาพข*าว ความเห็น หรือเนื้อหาท่ัวไป ต*อสถานการณ0

ท่ีมีความขัดแย�งหรือมีความรุนแรง อันจะเป7นการสร�างหรือเพ่ิมความหวาดระแวงท่ีมีอยู*แล�วในชุมชนหรือ

สังคม 

ข�อ 17 หนังสือพิมพ0พึงระมัดระวังการเสนอข*าวภาพข*าว ความเห็น หรือเนื้อหาท่ัวไป อันเป7นการ 

ไม*เคารพต*อเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพันธุ0 

ข�อ 18 หนังสือพิมพ0พึงหลีกเลี่ยงการใช�คําท่ีไม*สุภาพ หรือภาษาท่ีสื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรือ

อยู*ในข*ายประทุษวาจา หรือแสดงนัยเชิงลบ 

หมวด 3 หลักกระบวนการทํางาน 

การปกปWดและเคารพแหล%งข%าว 

ข�อ 19 หนังสือพิมพ0ต�องไม*เสนอข*าวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล*งท่ีมา พึงระบุชื่อบุคคลท่ีให�

สัมภาษณ0หรือให�ข*าวอย*างเป{ดเผย เว�นแต*จะมีเหตุอันควรปกป{ดเพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ

แหล*งข*าว และต�องเป7นประโยชน0ต*อสิทธิในการรับรู�ข*าวสารของสาธารณชน 

ข�อ 20 หนังสือพิมพ0ต�องปกป{ดชื่อและฐานะของบุคคลท่ีให�ข*าวไว�เป7นความลับเม่ือได�ให�คําม่ันแก*แหล*ง 

ข*าวนั้นไว� และต�องปกป{ดนามปากกาหรือนามแฝงท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ0ฉบับนั้นไว�เป7นความลับ 
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ความรับผิดชอบในการแก
ข%าว 

ข�อ 21 หนังสือพิมพ0ต�องแสดงความรับผิดชอบด�วยการลงพิมพ0แก�ไขข�อผิดพลาดอันเกิดจากการเสนอ

ข*าวโดยไม*ชักช�า หากข�อผิดพลาดนั้นส*งผลกระทบต*อชื่อเสียงของบุคคลหรือองค0กร ให�ดําเนินการขออภัย

พร�อมกันไปด�วย 

การแยกแยะข
อเท็จจริงกับความคิดเห็น 

ข�อ 22 หนังสือพิมพ0ต�องไม*สอดแทรกความคิดเห็นลงในข*าว 

การละเว
นอามิสสินจ
างและประโยชน4ทับซ
อน 

ข�อ 23 ผู�ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ0ต�องไม*อวดอ�างหรืออาศัยตําแหน*งหน�าท่ีเพ่ือเรียกร�องสิทธิหรือ

ผลประโยชน0ใด ๆ ท่ีไม*ชอบธรรม 

ข�อ 24 ผู�ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ0ต�องละเว�นการรับอามิสสินจ�างอันมีค*าหรือผลประโยชน0ใด ๆ 

เพ่ือ ให�กระทําการหรือไม*กระทําการใดอันจะขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*าง

ถูกต�อง รอบด�าน 

ข�อ 25 ผู�ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ0พึงละเว�นการรับอภิสิทธิ์หรือตําแหน*งเพ่ือให�กระทําการหรือ 

ไม*กระทําการใด อันจะขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างถูกต�องรอบด�าน 

การได
มาซ่ึงข
อมูลโดยไม%ละเมิด 

ข�อ 26 หนังสือพิมพ0ต�องบอกท่ีมาของข�อความท่ีคัดลอกมาจากแหล*งข�อมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการ

ขออนุญาตจากแหล*งข�อมูลนั้นแล�ว 

ข�อ 27 หนังสือพิมพ0พึงใช�วิธีท่ีสุภาพและซ่ือสัตย0ในการได�มาซ่ึงข*าวสาร 

โฆษณาท่ีไม%แอบแฝงและงมงาย 

ข�อ 28 หนังสือพิมพ0ต�องแสดงให�เห็นชัดว*าข�อความท่ีเป7นบทความซ้ือพ้ืนท่ีคือประกาศโฆษณา จะแอบ

แฝงเป7นการเสนอข*าวหรือความคิดเห็นมิได� 

ข�อ 29 หนังสือพิมพ0พึงใช�ความระมัดระวังอย*างรอบคอบให�ประกาศโฆษณาท้ังหลายอยู*ภายใน

ขอบเขตของศีลธรรมและวัฒนธรรม และพึงระมัดระวังท่ีจะไม*เป7นเครื่องมือในการเผยแพร*ประกาศโฆษณา 

ท่ีน*าจะเป7นภัยแก*สังคมหรือสาธารณะ 

ข�อ 30 หนังสือพิมพ0พึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร*ประกาศโฆษณาท่ีมีเหตุให�น*าเชื่อว*าเจ�าของประกาศ

โฆษณา นั้น เจตนาจะทําให�ผู�อ*านหลงเชื่อในสิ่งท่ีงมงาย 
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3) ข
อบังคับสภาวิชาชีพข%าววิทยุและโทรทัศน4ไทย ว%าด
วยจริยธรรมแห%งวิชาชีพข%าววิทยุและ

โทรทัศน4 พ.ศ. 2553 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ0รับรองสิทธิเสรีภาพในการเสนอข*าวและแสดง

ความคิดเห็นของสื่อมวลชนและผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ได�แก* (1) สิทธิได�รับทราบและเข�าถึงข�อมูลหรือ

ข*าวสารในความครอบครองของหน*วยราชการ หน*วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส*วนท�องถ่ิน หรือส*วน

บุคคล (2) เสรีภาพในการนําเสนอ หรือเผยแพร*ข�อมูลหรือข*าวสารตามหลักวัตถุวิสัย ภายใต�พ้ืนฐานความรู� 

และความถูกต�องครบถ�วน และ (3) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การแสดงข�อความ การโฆษณา 

และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

นอกจากนี้ ผู�ประกอบวิชาชีพข*าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน0 มีสิทธิและเสรีภาพในการ

นําเสนอข*าวและแสดงความคิดเห็น โดยปราศจากการแทรกแซงจากผู�บริหาร เจ�าของกิจการ ผู�ดํารงตําแหน*ง

ทางการเมือง หน*วยราชการ หน*วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส*วนท�องถ่ิน กลุ*มผลประโยชน0 กลุ*ม

เคลื่อนไหวกดดันทางการเมืองหรือสังคม 

ดังนั้น จึงจําเป7นต�องมีการจัดทําข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย เพ่ือ

ใช�เป7นบรรทัดฐานในการส*งเสริมการใช�สิทธิและเสรีภาพควบคู*ไปกับความรับผิดชอบต*อสังคมขององค0กร

สมาชิกและสมาชิกท่ีเป7นผู�ประกอบวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ต*อไป 

อาศัยความตามข�อ 18 (4) แห*งธรรมนูญสภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย พ.ศ. 2552 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย ในการประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 

2552 มีมติเห็นชอบให�ตราข�อบังคับฉบับนี้ ดังมีข�อความต*อไปนี้ 

หมวด 1 หมวดท่ัวไป 

ข�อ 1 ข�อบังคับนี้เรียกว*า “ข�อบังคับสภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย ว*าด�วยจริยธรรมแห*ง

วิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0 พ.ศ. 2553” 

ข�อ 2 ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต*วันประกาศเป7นต�นไป 

ข�อ 3 ในข�อบังคับนี้ 

“วิทยุ” หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือรายการทางสถานีวิทยุ ท้ังนี้ ให�รวมถึงการทําให�

ปรากฏเป7นเสียง เพ่ือสื่อความหมายด�วยวิธีอ่ืนใด ท่ีเป7นการเสนอข*าวโดยท่ัวไปและความคิดเห็นโดยสถานีหรือ

รายการนั้นด�วย 
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“โทรทัศน4” หมายถึง สถานีวิทยุโทรทัศน0 หรือรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน0 รวมท้ังการกระจาย

สัญญาณวิทยุโทรทัศน0แบบบอกรับเป7นสมาชิกและการกระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศน0ผ*านดาวเทียม ท้ังนี้ ให�

รวมถึงการทําให�ปรากฏเป7นเสียงและภาพ เพ่ือสื่อความหมายด�วยวิธีอ่ืนใด ท่ีเป7นการเสนอข*าวโดยท่ัวไปและ

ความคิดเห็นโดยสถานีหรือรายการนั้นด�วย 

“สมาชิก” หมายถึง องค0กรสมาชิกสภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย และผู�ประกอบวิชาชีพข*าว

ในองค0กรสมาชิกนั้นด�วย 

“ผู
ประกอบวิชาชีพข%าว” หมายถึง เจ�าของสถานี ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ บรรณาธิการ 

ผู�อํานวยการหรือหัวหน�าฝLายข*าว และให�หมายความรวมถึง ผู�ประกอบการด�านข*าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน0 และผู�ปฏิบัติงานด�านข*าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน0ด�วย 

ข�อ 4 สมาชิก หรือผู�ประกอบวิชาชีพข*าว ผู�ใดฝLาฝ�นหรือไม*ปฏิบัติตามข�อบังคับนี้ข�อใดข�อหนึ่ง ผู�นั้น

ประพฤติผิดจริยธรรมแห*งวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0 

 สมาชิกใดกําหนดจริยธรรมขององค0ตนเองไว�แล�ว และมีหลักเกณฑ0ตํ่ากว*าหลักเกณฑ0ท่ีกําหนดใน

ข�อบังคับนี้ ให�ใช�ข�อบังคับนี้ 

หมวด 2 จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน4 

ข�อ 5 วิทยุและโทรทัศน0ต�องนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องตามหลักวัตถุวิสัย 

ภายใต�พ้ืนฐานความรู� และความถูกต�องครบถ�วน 

ข�อ 6 วิทยุและโทรทัศน0ต�องนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประโยชน0แห*ง

สาธารณะ และไม*ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู�อ่ืน 

ข�อ 7 วิทยุและโทรทัศน0มีหน�าท่ีปฏิบัติตนตามจริยธรรมแห*งวิชาชีพ ดังนี้ 

 (1) ต�องนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องแก*สาธารณชนตามหลักวัตถุวิสัย 

ด�วยความถูกต�องเท่ียงตรง แม*นยํา และครบถ�วน ด�วยความเป7นธรรมโดยปราศจากอคติ 4 ได�แก* ฉันทาคติ 

โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 

(2) หากมีการอ�างอิง หรือคัดลอกข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องจากแหล*งข�อมูลอ่ืน ต�องแจ�ง

ท่ีมาของข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท่ีนําเสนอหรือเผยแพร*ดังกล*าว 

(3) ต�องปกป{ดชื่อตัว ชื่อสกุล รูปร*าง ลักษณะ และสถานะของแหล*งข*าว รวมท้ังข*าวสารและ

ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องสําคัญท่ีแหล*งข*าวประสงค0ให�ปกป{ด เว�นแต*จะได�รับความยินยอมจากแหล*งข*าว และเห็นได�

อย*างชัดแจ�งว*า การเป{ดเผยดังกล*าวไม*เป7นอันตรายต*อแหล*งข*าว 
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(4) การนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท่ีเกิดความผิดพลาด ต�อง

ดําเนินการแก�ไขความผิดพลาดโดยทันที พร�อมท้ังขออภัยในความผิดพลาดดังกล*าว 

(5) การนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องต�องคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรี

ความเป7นมนุษย0 และไม*เป7นการซํ้าเติมความทุกข0และโศกนาฏกรรมแก*ผู�ท่ีตกเป7นข*าว 

(6) การนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องต�องตระหนักถึงประโยชน0แห*ง

สาธารณะ 

(7) การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ0ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง ต�องให�ความเป7น

ธรรมแก*ผู�ท่ีถูกพาดพิง และต�องแยกแยะให�ชัดเจนว*า เป7นข�อเท็จจริงหรือเป7นการแสดงความคิดเห็น โดยต�อง

แจ�งให�ทราบว*า เป7นการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ0ของผู�ประกอบวิชาชีพข*าวนั้น การแสดงความ

คิดเห็นพึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจ และไม*มีพันธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุ*งปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือสาธารณชน โดยไม*ยอม

ให�อิทธิพลอ่ืนใดมาครอบงําความคิดเห็น 

(8) ต�องแสดงให�เห็นถึงความพยายามในการให�ความเป7นธรรมแก*ผู�เก่ียวข�องทุกฝLาย 

 (9) ต�องไม*นําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องโดยมีการประกาศโฆษณาท่ี

แอบแฝงมาพร�อมกับข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องจนทําให�ประชาชนหลงเชื่อในความเป7นข*าวสารและข�อมูลท่ี

เก่ียวข�อง 

 (10) ต�องระมัดระวังไม*นําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท่ีตนเองหรือ 

พวกพ�องมีผลประโยชน0ทับซ�อน หากผู�ประกอบวิชาชีพข*าวมีผลประโยชน0ทับซ�อนกับข*าวสารและข�อมูล 

ท่ีเก่ียวข�อง ต�องแจ�งหรือรายงานพร�อมกับการนําเสนอหรือเผยแพร*ดังกล*าวทันที 

 (11) ต�องระมัดระวังการนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องภายใต�ขอบเขต

แห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให�ประชาชนหลงเชื่อในสิ่งท่ีงมงาย และไม*

เป7นเครื่องมือในการนําเสนอหรือเผยแพร*สิ่งท่ีเป7นภัยต*อสังคม หรือกระทบต*อสาธารณะ 

หมวด 3 จริยธรรมของผู
ประกอบวิชาชีพข%าว 

ข�อ 8 ต�องไม*อวดอ�างตําแหน*งหน�าท่ีของผู�ประกอบวิชาชีพข*าว หรือตําแหน*งหน�าท่ีอ่ืนเพ่ือเรียกร�อง

ประโยชน0ท่ีไม*ชอบธรรม 

ข�อ 9 ต�องไม*รับอามิสสินจ�าง หรือผลประโยชน0ใด ๆ เพ่ือให�กระทําการหรือไม*กระทําการใด อันจะขัด

ต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องอย*างถูกต�องรอบด�าน 



 

 - 20 -  

 

ข�อ 10 ต�องไม*ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป7นการฝLาฝ�นต*อ

ศีลธรรมอันดี หรือเป7นการเสื่อมเสียต*อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของผู�ประกอบวิชาชีพข*าว 

หมวด 4 แนวปฏิบัติของผู
ประกอบวิชาชีพข%าว 

ข�อ 11 การได�มา หรือการนําเสนอหรือการเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง พึงใช�วิธีการท่ีสุภาพ 

ซ่ือสัตย0 หลีกเลี่ยงการใช�ถ�อยคําท่ีไม*สุภาพ หรือมีความหมายท่ีดูถูก เหยียดหยามผู�อ่ืน 

ข�อ 12 พึงไม*รับตําแหน*งหน�าท่ี หรือประโยชน0อ่ืนใด เพ่ือกระทําการหรืองดเว�นกระทําการใด ๆ อันขัด

ต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท่ีถูกต�องครบถ�วน หรือเพ่ือให�บุคคลใด 

ได�รับประโยชน0ท่ีไม*ชอบด�วยกฎหมาย 

 

 4) ระเบียบ สมาคมนักข%าววิทยุและโทรทัศน4ไทย ว%าด
วยจริยธรรมแห%งวิชาชีพของสมาชิก 

สมาคมนักข%าวิทยุและโทรทัศน4ไทย พ.ศ. 2555 

 เพ่ือให�สมาชิกสมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม 

แห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชน และมีความสํานึกในบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบต*อสังคม 

 อาศัยความตามข�อ 4.3 และข�อ 18.1 แห*งข�อบังคับสมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย พ.ศ. 2543 

(แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2547) คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทยสมัยท่ี 8 ในการประชุม

ครั้งท่ี 3 / 2555 เม่ือวันพุธท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบให�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบสมาคม

นักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย เรื่อง จริยธรรมแห*งวิชาชีพของสมาชิก สมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย  

ไว�ดังต*อไปนี้ 

 ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว*า “ระเบียบ สมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย ว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพ

ของสมาชิกสมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย” 

 ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต*วันประกาศ เป7นต�นไป 

 ข�อ 3 จริยธรรมแห*งวิชาชีพ ท่ีสมาชิกทุกคนต�องยึดถือปฏิบัติ ได�แก* 

(1) นําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสาร ข�อเท็จจริง เพ่ือประโยชน0สาธารณะ ด�วยความถูกต�อง

ครบถ�วน เป7นธรรม 

(2) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคลของผู�ท่ีเก่ียวข�องในข*าว  

(3) มีความซ่ือสัตย0สุจริตต*อวิชาชีพสื่อสารมวลชนและไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน  

(4) ปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม  
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(5) ให�ความเป7นธรรมต*อผู�ตกเป7นข*าว หากนําเสนอข�อมูลผิดพลาดต�องดําเนินการแก�ไข  

โดยทันที พร�อมขออภัยในความผิดพลาดดังกล*าว  

(6) ส*งเสริมและรักษาไว�ซ่ึงเสรีภาพของการเสนอข*าวและความคิดเห็น  

(7) ไม*กระทําการอันเป7นการบ่ันทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพ่ือนร*วม

วิชาชีพ 

ข�อ 4 ให�มีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0 โดยให�ท่ีประชุมใหญ* คัดเลือกจาก 

สมาชิก และท่ีปรึกษาท่ีมีความประพฤติดีงามข้ึนมา มีจํานวนไม*เกินห�าคน ทําหน�าท่ีเป7นคณะกรรมการ

จริยธรรม โดยให�ผู�ได�รับการคัดเลือกแต*งต้ังผู�ทําหน�าท่ีประธาน กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ

จริยธรรมวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0 

 ข�อ 5 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 

(1) ส*งเสริม และให�ความรู�แก*สมาชิก ให�ตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมทางวิชาชีพ

สื่อมวลชน 

(2) ดําเนินกิจกรรมเพ่ือยกระดับและส*งเสริมวิชาชีพของสื่อมวลชน 

(3) สอดส*องความประพฤติของสมาชิกให�เป7นไปตามข�อบังคับและจริยธรรมของวิชาชีพ 

(4) ตรวจสอบข�อเท็จจริงสมาชิกท่ีถูกกล*าวหาว*าประพฤติผิดจริยธรรม เม่ือได�รับคําขอจาก

คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ 

(5) เสนอแนะแนวทาง ข�อคิดเห็น ด�านจริยธรรมต*อคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ดําเนินการตรวจสอบ

ข�อเท็จจริงแล�ว ให�เสนอความเห็นเป7นลายลักษณ0อักษรต*อคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เพ่ือดําเนินการ

ต*อไป 

 ข�อ 6 คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0 มีวาระการดํารงตําแหน*งเท*ากับอายุของ

คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ในชุดนั้น ๆ กรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0 

รายใดลาออก หรือไม*สามารถปฏิบัติหน�าท่ีต*อไปได� ให�คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เรียกประชุมวิสามัญ

เพ่ือแต*งต้ังสมาชิกหรือท่ีปรึกษาทําหน�าท่ีแทนต*อไป 
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5)  แนวปฏิบัติ สภาการหนังสือพิมพ4แห%งชาติ และสภาวิชาชีพข%าววิทยุและโทรทัศน4ไทย เรื่อง 

การใช
ส่ือสังคมออนไลน4ของส่ือมวลชน พ.ศ. 2553 

เนื่องด�วยในสถานการณ0ปEจจุบัน สื่อมวลชนแขนงต*าง ๆ ท้ังหนังสือพิมพ0 วิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน0 และเว็บไซต0ข*าวสารต*าง ๆ ได�เข�าไปใช�ประโยชน0จากการใช�สื่อสังคมออนไลน0 (Social Media) ท้ังใน

ด�านการรวบรวมข�อมูลข*าวสาร การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น หรือการเผยแพร*การทํางานของ

องค0กรข*าว ซ่ึงมีท้ังการใช�ประโยชน0ในระดับองค0กร ตัวบุคคล และผสมผสาน เป7นจํานวนมาก จึงควรมีแนว

ปฏิบัติในการใช�สื่อสังคมออนไลน0ของสื่อมวลชนให�เป7นไปในทางสร�างสรรค0 องค0กรวิชาชีพสื่อมวลชน 

จึงได�มอบหมายให�ชมรมนักข*าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข*าวนักหนังสือพิมพ0แห*งประเทศไทย  

เป7นผู�ประสานการยกร*างแนวปฏิบัติ โดยมีตัวแทนจากองค0กรวิชาชีพต*าง ๆ ได�แก* สภาการหนังสือพิมพ0

แห*งชาติ สภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย สมาคมนักข*าวนักหนังสือพิมพ0แห*งประเทศไทย สมาคมนักข*าว

วิทยุและโทรทัศน0ไทย สมาคมผู�ดูแลเว็บไทย ชมรมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 ชมรมนักข*าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักวิชาการด�านนิเทศศาสตร0 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร*วมกันยกร*างและรับฟEง

ความคิดเห็นจากผู�เก่ียวข�อง จึงกําหนดเป7นแนวปฏิบัติในการใช�สื่อสังคมออนไลน0ของสื่อมวลชน ดังต*อไปนี้ 

หมวด 1 บทท่ัวไป 

ข�อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้ 

“ส่ือสังคมออนไลน4” (Social Media) หมายถึง ช*องทางการสื่อสารผ*านเว็บไซต0 และโปรแกรม

ประยุกต0บนสื่อใด ๆ ท่ีมีการเชื่อมต*อกับอินเทอร0เน็ต ซ่ึงผู�ใช�สามารถสื่อสารเนื้อหา อาทิ twitter.com, 

facebook.com, youtube.com, weblog ต*าง ๆ 

“องค4กรส่ือมวลชน” หมายถึง องค0กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ และองค0กรสมาชิกสภา

วิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย 

“ผู
ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน” หมายถึง ผู�ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ0ตามธรรมนูญสภาการ

หนังสือแห*งชาติ พ.ศ. 2540 ผู�ประกอบวิชาชีพข*าว ผู�ปฏิบัติงานข*าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน0ตาม

ธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย พ.ศ. 2552 และผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอ่ืนท่ียอมรับแนว

ปฏิบัตินี้ 
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หมวด 2 แนวปฏิบัติในการใช
ส่ือสังคมออนไลน4ขององค4กรส่ือมวลชน 

ข�อ 2 การใช�ประโยชน0จากสื่อสังคมออนไลน0ขององค0กรสื่อมวลชนในการเผยแพร*ข�อมูล ข*าวสารและ

การแสดงความคิดเห็น พึงยึดม่ันกรอบจริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อมวลชนของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ และ

สภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทยอย*างเคร*งครัด 

ข�อ 3 การนําเสนอข*าวโดยการใช�สื่อสังคมออนไลน0ขององค0กรสื่อมวลชน ควรมีหลักในการอ�างอิงถึง

องค0กรสื่อมวลชน ดังต*อไปนี้ 

(1) ชื่อองค0กรสื่อมวลชนท่ีเผยแพร*ข�อมูลข*าวสาร 

(2) รายละเอียด สัญลักษณ0 หรือชื่อย*อ ท่ีแสดงถึงองค0กรสื่อมวลชน 

(3) มาตรการทางเทคนิคท่ียืนยันถึงสถานะและความมีตัวตนขององค0กรสื่อมวลชน รวมถึง 

การประกาศต*อสาธารณชนตามช*องทางท่ีองค0กรมีอยู* 

 ข�อ 4 การนําเสนอข�อมูลข*าวสารขององค0กรสื่อมวลชนผ*านสื่อสังคมออนไลน0 ควรเป7นไปตาม

ข�อบังคับจริยธรรม หลักเกณฑ0 และแนวปฏิบัติขององค0กรท่ีกํากับดูแลตามท่ีระบุไว�ในหมวดหนึ่ง และต�องไม*

เป7นการสร�างความเกลียดชังระหว*างคนในสังคม ไม*ยุยงให�เกิดความรุนแรงจนอาจนําไปสู*ความขัดแย�งและ

เสียหายรุนแรงข้ึนในชาติ 

 ข�อ 5 องค0กรสื่อมวลชนต�องให�ความเคารพและยอมรับข�อมูล ข*าวสาร หรือภาพ ท่ีผลิตโดยบุคคลอ่ืน

ผ*านสื่อสังคมออนไลน0 

การคัดลอก เลียนแบบข�อความใด ๆ จากสื่อสังคมออนไลน0 พึงได�รับการอนุญาตจากเจ�าของข�อความ   

นั้น ๆ ตามแต*กรณี 

กรณีจําเป7นเพ่ือประโยชน0ในการเผยแพร*ข�อมูลข*าวสาร หรือรายงานข*าวในฐานะสื่อมวลชน ต�อง

อ�างอิงถึงแหล*งท่ีมาของข�อความและข*าวสารนั้นโดยรับรู�ถึงสิทธิ หรือลิขสิทธิ์ขององค0กรหรือบุคคลผู�เป7น

เจ�าของข�อมูลดังกล*าว 

หมวด 3 แนวปฏิบัติในการใช
ส่ือสังคมออนไลน4ของผู
ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน 

  ข�อ 6 การนําเสนอข�อมูลข*าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ*านสื่อสังคมออนไลน0ของผู�ประกอบ

วิชาชีพสื่อมวลชน อาจแบ*งได�ดังนี้ 

  (1) กรณีใช�ชื่อบัญชีผู�ใช�งาน (User account) ท่ีระบุถึงต�นสังกัด ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

พึงใช�ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามข�อบังคับ จริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อมวลชนอย*างเคร*งครัด โดยเฉพาะ

ความถูกต�อง (Accuracy) สมดุล (Balance) และการใช�ภาษาท่ีเหมาะสม 
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(2) กรณีใช�ชื่อบัญชีผู�ใช�งานท่ีระบุถึงตัวตน อันอาจทําให�เข�าใจว*าเป7นผู�ประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชน ผู�ใช�งานพึงระมัดระวังการนําเสนอข�อมูลข*าวและการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจนําไปสู*การละเมิด

จริยธรรมของผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเช*นเดียวกัน 

ข�อ 7 การรายงานข�อมูลข*าวสารบนสื่อสังคมออนไลน0 ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงแยก “ข*าว” กับ 

“ความเห็น” ออกจากกันอย*างชัดเจน พึงระวังการย*อความท่ีทําให�ข�อความนั้นบิดเบือนไปจากข�อเท็จจริง และ

พึงระวังการเผยแพร*ข�อมูลข*าวซํ้า 

ข�อ 8 ในกรณีท่ีเวลาเป7นสาระสําคัญของการนําเสนอข�อมูลข*าวสาร พึงตระหนักถึงมิติของเวลาในการ

นําเสนอข*าวนั้น ๆ ด�วย 

ข�อ 9 ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงตระหนักว*าพ้ืนท่ีบนสื่อสังคมออนไลน0เป7นพ้ืนท่ีสาธารณะ ไม*ใช*

พ้ืนท่ีส*วนบุคคล ซ่ึงข�อมูลท่ีมีการรายงานจะถูกบันทึกไว�และอาจมีผลทางกฎหมายได� 

ข�อ 10 ในการรวบรวมข�อมูลข*าวสาร การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ผู�ประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชนพึงระวังการละเมิดสิทธิส*วนบุคคล ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก 

อนาจาร หวาดเสียว และรุนแรง 

ข�อ 11 ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พึงระมัดระวังกระบวนการหาข*าวหรือภาพจากสื่อสังคมออนไลน0 

โดยมีการตรวจสอบอย*างถ่ีถ�วน รอบด�าน และควรอ�างอิงแหล*งท่ีมาเม่ือนําเสนอ เว�นแต*ไม*สามารถตรวจสอบ

และอ�างอิงจากแหล*งข*าวได�โดยตรง 

การเผยแพร*ข�อมูลข*าวสาร ไม*ว*าการรายงานสดผ*านอุปกรณ0ปลายทางต*าง ๆ (Devices) หรือการ

สร�างข�อความบนสื่อสังคมออนไลน0จากการประชุม “ป{ด” ต�องได�รับอนุญาตจากท่ีประชุมก*อน 

ข�อ 12 หากการนําเสนอข�อมูลข*าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ*านสื่อสังคมออนไลน0ของ 

ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเกิดความผิดพลาด จนก*อให�เกิดความเสียหายต*อบุคคลหรือองค0กรอ่ืน ผู�ประกอบ

วิชาชีพสื่อมวลชนต�องดําเนินการแก�ไขข�อความท่ีมีปEญหาโดยทันที พร�อมท้ังแสดงถ�อยคําขอโทษต*อบุคคลหรือ

องค0กรท่ีได�รับความเสียหาย ท้ังนี้ ต�องให�ผู�ท่ีได�รับความเสียหายมีโอกาสชี้แจงข�อมูลข*าวสารในด�านของตนด�วย 

 

 6) แนวปฏิบัติในการนําเสนอข%าวของสมาชิกชมรมผู
ผลิตข%าวออนไลน4 พ.ศ. 2555 

 ตามท่ีผู�ผลิตข*าวออนไลน0 ได�ตกลงร*วมกันจัดต้ัง “ชมรมผู�ผลิตข*าวออนไลน0” ข้ึนเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 

พ.ศ. 2552 และเปลี่ยนเป7น “สมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0” เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค0 

เพ่ือกํากับดูแลและส*งเสริมให�มีการนําข*าวท่ีผลิตโดยสมาชิกไปใช�อย*างเหมาะสมและถูกต�องตามกฎหมาย 
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รวมท้ังยกระดับธุรกิจและมาตรฐานการนําเสนอข*าวออนไลน0ให�เป7นท่ียอมรับต*อสาธารณชน ดังนั้น เพ่ือให�การ

ดําเนินงานของสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 เป7นไปตามวัตถุประสงค0ของการจัดต้ัง จึงได�มีการจัดทําแนวปฏิบัติ

ในการนําเสนอข*าวและภาพข*าวของสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 ดังต*อไปนี้ 

 ข�อ 1 แนวปฏิบัตินี้เรียกว*า “แนวปฏิบัติในการนําเสนอข*าวและภาพข*าวของสมาชิกสมาคมผู�ผลิตข*าว

ออนไลน0 พ.ศ. 2555” 

 ข�อ 2 แนวปฏิบัตินี้ ให�ใช�บังคับต้ังแต*วันประกาศเป7นต�นไป 

 ข�อ 3 ในแนวปฏิบัตินี้ 

  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 

  “ข*าว” หมายถึง ข�อมูล เนื้อหาข*าว สารคดีเชิงข*าว บทความ คอลัมน0 ความนําหรือตัวโปรย 

พาดหัวข*าว ภาพข*าว และคําบรรยายภาพข*าวท่ีนําเสนอผ*านเว็บไซต0หรือช*องทางการสื่อสารอ่ืนของสมาชิก 

  “ภาพข*าว” หมายถึง ภาพประกอบข*าวหรือสารคดีเชิงข*าว หรือข�อเขียนอ่ืน ๆ ท้ังท่ีอยู*ใน

รูปแบบของตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว หรือการรายงานข*าวโดยลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีนําเสนอผ*านเว็บไซต0หรือ

ช*องทางการสื่อสารอ่ืนของสมาชิก 

 ข�อ 4 สมาชิกพึงยึดม่ันและปฏิบัติตามข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพของสภาการหนังสือพิมพ0 

และสภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทยโดยเคร*งครัด 

 ข�อ 5 สมาชิกพึงเคารพและให�การยอมรับเนื้อหาข*าวหรือภาพข*าวท่ีผลิตโดยสมาชิกด�วยกัน 

 การนําเสนอโดยการทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพร*ต*อสาธารณ ซ่ึงข*าวหรือภาพข*าวตามวรรคแรก สมาชิก

ต�องอ�างอิงแหล*งท่ีมา เวลาในการนําเสนอ และสร�างจุดเชื่อมโยง (Link) ของข*าว หรือภาพข*าวนั้น กลับไปยัง

เว็บไซต0ของสมาชิกท่ีเป7นผู�ผลิตข*าวหรือภาพข*าวด�วย 

 ข�อ 6 สมาชิกพึงเคารพและให�การยอมรับข�อมูลข*าวสารหรือภาพข*าวท่ีผลิตโดยแหล*งข�อมูลอ่ืน ๆ โดย

การคัดลอกข�อความใดจากหนังสือพิมพ0 สิ่งพิมพ0 หรือแหล*งข�อมูลอ่ืน ๆ ต�องบอกท่ีมาของข�อความนั้น 

 ข�อ 7 เนื่องจากการนําเสนอข*าวหรือภาพข*าว ผ*านเว็บไซต0ของสมาชิกสามารถกระทําได�ตลอดเวลา 

ดังนั้นสมาชิกพึงใช�วิจารณญาณอย*างเต็มท่ีในการนําเสนอข*าวและภาพข*าวต*าง ๆ ด�วยความระมัดระวังเพ่ือ 

มิให�นําไปสู*ความขัดแย�งและเสียหายอย*างรุนแรงข้ึนในสังคม 

 ข�อ 8 สมาชิกพึงให�ความเคารพต*อผลงานข*าวหรือภาพข*าวของนักข*าวภาคพลเรือน ไม*ว*าข*าวหรือ

ภาพข*าวนั้นจะนําเสนอโดยตรงยังสมาชิก หรือผ*านช*องทางเครือข*ายสังคม (Social networking) ต*าง ๆ 
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 ข�อ 9 การไม*ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อาจนําไปสู*การพ�นสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามความใน

ข�อ 9.4 แห*งข�อบังคับชมรมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 พ.ศ.2552 

 นอกจากนี้ สมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 ยังได�มีการจัดทําคู*มือการนําเสนอข*าวและภาพข*าวของสมาชิก

สมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 พ.ศ. 2555 เพ่ือใช�เป7นแนวปฏิบัติร*วมกัน ดังต*อไปนี้ 

 1) สมาชิกของสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0สามารถนําเสนอโดยองค0กรสมาชิกอ่ืนของสมาคมมานําเสนอ

ซํ้าได� แต*ต�องอ�างอิงแหล*งท่ีมาและสร�างจุดเชื่อมโยง (Link) ของข*าวนั้นในช*วงต�นของข*าวท่ีนําเสนอซํ้า  

2) ในการนําเสนอภาพข*าว นําเสนอโดยองค0กรสมาชิกอ่ืนของสมาคม ให�อ�างอิงแหล*งท่ีมาของภาพ ให�

ชัดเจน  

 3) ในกรณีท่ีเกิดความสงสัยในท่ีมาของข*าวหรือภาพข*าว ว*ามีการนําเสนอโดยไม*อ�างอิงแหล*งท่ีมา และ

สร�างจุดเชื่อมโยงให�ผู�ปฏิบัติงานข*าวในองค0กรสมาชิกของสมาคมแจ�งข�อสงสัยดังกล*าวลงใน Facebook 

Closed Group: SONP Editor ท่ีสมาคมจัดทําข้ึนเพ่ือเป7นเวทีแลกเปลี่ยนระหว*างผู�ปฏิบัติงานและผู�บริหาร 

ในองค0กรสมาชิกเท*านั้น ท้ังนี้ เพ่ือไม*ให�เกิดความเข�าใจผิดระหว*างสมาชิกด�วยกัน 

 และนอกจากนี้ ยังได�จัดทําแนวปฏิบัติเรื่อง “การนําเสนอการถ*ายทอดสดเหตุการณ0ข*าวทางเครือข*าย

สื่อสังคมออนไลน0” ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสําคัญ 2 ส*วน ดังนี้ 

 ส%วนท่ี 1 คํานิยาม 

 ข�อ 3 ในแนวปฏิบัตินี้ 

 “การถ*ายทอดสด (Real Time Streaming)” หมายถึง การเผยแพร*ภาพและกระจายเสียงโดยสมาชิก

สมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0หรือผู�ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 ในขณะท่ีกําลังเกิด

เหตุการณ0ข้ึน 

 “การทําอัตวินิบาตกรรม” หมายถึง การฆ*าตัวตาย รวมถึงเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึนก*อนและหลังการฆ*าตัว

ตาย 

 “การแสดงออกท่ีก*อให�เกิดความเกลียดชัง” หมายถึง การใช�คําพูดหรือการแสดงออกทางความหมาย

ใด ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือโจมตีกลุ*มบุคคลหรือปEจเจกบุคคล โดยมุ*งไปท่ีฐานของอัตลักษณ0ซ่ึงอาจจะติดตัวมา

ต้ังแต*เดิม หรือเกิดข้ึนภายหลังก็ได� เช*น เชื้อชาติ ศาสนา อุดมการณ0ทางการเมือง  อาชีพ หรือลักษณะอ่ืนท่ี

สามารถทําให�ถูกแบ*งแยกได� การแสดงความเกลียดชังท่ีปรากฏอาจเป7นการเหยียดหยามศักด์ิศรี หรือลดทอน

คุณค*าความเป7นมนุษย0 หรือยุยงส*งเสริมให�เกิดความเกลียดชัง ตลอดจนการส*งเสริมให�เกิดความรุนแรง 
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 “ผู�ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิก” หมายถึง  ลูกจ�างหรือพนักงานของสมาชิก ซ่ึงรวมถึงแต*ไม*จํากัด

เฉพาะลูกจ�างหรือพนักงานของสมาชิกตามสัญญาฯ 

 ส%วนท่ี 2 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการถ%ายทอดสด 

 ข�อ 4 การถ*ายทอดสดเหตุการณ0ข*าวทางเครือข*ายสังคมออนไลน0 สมาชิกและผู�ประกอบวิชาชีพใน

สังกัดสมาชิกพึงหลีกเลี่ยงกรณีดังต*อไปนี้ 

(1) การถ*ายทอดสดการกระทําท่ีขัดต*อความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เช*น เหตุการณ0ท่ีมีลักษณะเป7นภาพอุจาด ข�อความ รูปภาพท่ีส*อไปในทางลามกอนาจาร 

(2) การถ*ายทอดสดภาพเหตุการณ0ท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรุนแรง การฆาตกรรมและ

การทําอัตวินิบาตกรรม รวมถึงเนื้อหาในเชิงลบท่ีเก่ียวข�องกับเด็ก เยาวชน และความรุนแรงในครอบครัว 

(3) การถ*ายทอดสดภาพเหตุการณ0ท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพ ข�อมูลส*วนบุคคล ศักด์ิศรีความเป7น

มนุษย0 ความแตกต*างและความหลากหลายด�านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

(4) การถ*ายทอดสดการแสดงออกท่ีก*อให�เกิดความเกลียดชัง ยุยงให�ผู�อ่ืนเกิดความขัดแย�งซ่ึง

กันและกัน ว*ากล*าวให�ร�ายผู�อ่ืน หรือคําพูดท่ีก*อให�เกิดความเสียหายต*อศีลธรรมอันดีและสังคม  

(5) การถ*ายทอดสดท่ีมีลักษณะเป7นการเผยแพร*ข�อความและเนื้อหาท่ีเป7นการโฆษณาชวน

เชื่อและหลอกลวงประชาชน 

(6) การถ*ายทอดสดภาพเหตุการณ0ท่ีเข�าข*ายการกระทําความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ รวมท้ัง

ทรัพย0สินทางปEญญาอ่ืน ๆ  

(7) การถ*ายทอดสดภาพเหตุการณ0ท่ีขัดต*อกฎหมายและ / หรือหลักเกณฑ0ท่ีเก่ียวข�อง รวมถึง

ภาพเหตุการณ0ท่ีขัดต*อจริยธรรมของสื่อมวลชน 

ข�อ 5 ภายใต�หลักเกณฑ0ตามข�อ 4 ให�สมาชิกและผู�ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิกยึดถือและปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ0ดังต*อไปนี้ 

  (8) การถ*ายทอดสดงานประชุมหรือสัมมนา 

ก*อนการเริ่มดําเนินการถ*ายทอดสด สมาชิกและผู�ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิกต�องขอ

อนุญาตการถ*ายทอดสดจากผู�จัดงาน พร�อมท้ังขอให�ผู�จัดงานแจ�งให�ท่ีประชุมหรือสัมมนา ตลอดจนผู�เข�าร*วม

ประชุมหรือสัมมนาทราบก*อนว*าจะมีการถ*ายทอดสดงานประชุมหรือสัมมนาดังกล*าว 

(9) การสัมภาษณ0แหล*งข*าว 

ก*อนการเริ่มดําเนินการถ*ายทอดสด สมาชิกและผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสังกัดสมาชิก 
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ต�องขออนุญาตแหล*งข*าวและผู�ร*วมสัมภาษณ0ว*าจะมีการถ*ายทอดสดการสัมภาษณ0 

 ข�อ 6 การไม*ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ อาจนําไปสู*การพ�นสมาชิกภาพของสมาชิก ตามความในข�อ 

10.4 แหล*งข�อบังคับสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 

 

 7) ข
อบังคับองค4กรกระจายเสียงและแพร%ภาพสาธารณะแห%งประเทศไทย ว%าด
วยจริยธรรมของ

วิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและเผยแพร%รายการ พ.ศ. 2551 

 องค0กรกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ

องค0กรกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ

วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2551 

 ด�วยพันธกิจและการดําเนินการท่ีมีเปHาหมายเพ่ือประโยชน0สาธารณะ ไม*เป7นสื่อเพ่ือการค�า เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ0ของรัฐบาล หรือเพ่ือประโยชน0ของกลุ*มการเมืองหรือกลุ*มผลประโยชน0ใด แต*เป7นองค0การสื่อ 

ท่ีมีความเป7นอิสระทางวิชาชีพ และมีพันธกิจในการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน0 รวมท้ัง

สื่ออ่ืน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป7นไทย เสนอข*าวสาร

สารประโยชน0 และสาระบันเทิง อย*างยึดถือประโยชน0สาธารณะ สร�างสังคมประชาธิปไตยท่ีประชาชนได�รับ

ข*าวสารอย*างเท*าเทียม สนับสนุนการมีส*วนร*วมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการให�บริการขององค0การ 

รวมท้ังการเข�าถึงและใช�ประโยชน0ได�อย*างท่ัวถึงและเป7นธรรม  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห*งพระราชบัญญัติองค0กรกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะ

แห*งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการนโยบายองค0กรกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*ง 

ประเทศไทย จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี 1 / 2552 วันท่ี 8 มกราคม 2552 ให�ออกข�อบังคับไว� ดังต*อไปนี้ 

 ข�อ 1 ข�อบังคับนี้เรียกว*า “ข�อบังคับองค0กรกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย  

ว*าด�วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและเผยแพร*รายการ พ.ศ. 2551” 

 ข�อ 2 ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต*วันถัดจากวันประกาศเป7นต�นไป 

 ข�อ 3 ในบังคับนี้ 

         “องค0การ” หมายความว*า องค0กรกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย 

         “ผู�บริหารด�านข*าวหรือรายการ” หมายความว*า ผู�อํานวยการองค0การ และผู�ท่ีอํานวยการ

องค0การมอบหมายให�เป7นผู�รับผิดชอบงานด�านข*าว หรือด�านรายการท่ีเผยแพร*ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน0 และสื่ออ่ืนขององค0การ 
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         “พนักงาน” หมายความว*า พนักงาน และลูกจ�าง ท่ีไม*มีตําแหน*งเป7นกรรมการบริหาร 

ผู�อํานวยการองค0การ หรือผู�บริหารระดับสูงขององค0การ 

         “ผู�ปฏิบัติงาน” หมายความว*า ผู�รับผิดชอบงานการผลิต การจัดการ และการเผยแพร*รายการ 

ท้ังท่ีเป7นพนักงานเต็มเวลาและบางเวลาขององค0การ รวมท้ังบุคคลภายนอกท่ีทํางานด�านการผลิตรายการของ

องค0การ 

        “จริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและเผยแพร*รายการ” หมายความว*า หลักเกณฑ0หรือกฎ

ท่ีใช�ในการพิจารณาตัดสินการกระทําของนักวิชาชีพด�านการผลิต การจัดการ และการเผยแพร*รายการของ

องค0การ ท้ังท่ีเป7นพนักงานเต็มเวลาและบางเวลาขององค0การ หรือผู�ผลิตอิสระท่ีเป7นกลุ*มบุคคล หรือหน*วยงาน 

หรือสถาบัน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ว*าการกระทําใดเป7นสิ่งท่ีถูกต�อง ดีงาม ควรปฏิบัติ และ 

การกระทําใดเป7นสิ่งท่ีไม*ควรปฏิบัติ ท้ังต*อตนเองและผู�อ่ืน 

 ข�อ 4 จริยธรรมด�านความถูกต�อง เท่ียงตรง 

 - การนําเสนอข*าว หรือข�อมูล ต�องยึดถือข�อเท็จจริง ความถูกต�อง เท่ียงตรง โดยการเลือกแหล*งข*าว 

แหล*งข�อมูล การใช�ภาษา การกําหนดเนื้อหา และวิธีการหรือรูปแบบการนําเสนอ ต�องดําเนินการด�วยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทานเป7นหลักปฏิบัติสําคัญ 

 - การรายงานข*าวหรือเหตุการณ0 ต�องรายงานตามความเป7นจริง ไม*แทรกความคิดเห็น ไม*บิดเบือน  

ไม*คาดเดา ไม*ชี้นํา ไม*สร�างความเข�าใจผิด หรือไม*ทําให�เกิดการต่ืนตัวอย*างเกินเหตุ 

 - การรายงานข*าวหรือเหตุการณ0ปEจจุบัน ต�องแยกแยะให�ชัดเจนระหว*างข�อเท็จจริงกับความคิดเห็น 

เนื้อหาข*าวกับการวิเคราะห0ตีความ เหตุผลท่ีแท�จริงกับการกล*าวอ�างว*าเป7นเหตุผล 

 - ผู�ปฏิบัติงานด�านข*าวและรายการ ต�องเป{ดเผย ตรงไปตรงมา และซ่ือตรงต*อผู� ท่ีตกเป7นข*าว 

แหล*งข*าว ผู�ร*วมรายการ ผู�ให�ทัศนะความคิดเห็น รวมท้ังผู�ชม ผู�ฟEงรายการ 

 ข�อ 5 จริยธรรมด�านความสมดุล เป7นธรรม 

 - การรายงานข*าวหรือการผลิตรายการ โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญหรือประเด็นท่ีมีความขัดแย�งสูง 

ต�องนําเสนอข�อมูล ความคิดเห็นจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง อย*างรอบด�าน สมดุล และเป7นธรรม ในกรณีท่ีองค0การและ / 

หรือบุคลากรขององค0การกลายเป7นข*าว นักข*าวหรือผู�นําเสนอรายการต�องรายงานหรือนําเสนออย*างซ่ือตรง 

ถูกต�อง ไม*ลําเอียง และไม*ถือพวกพ�อง 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องเคารพสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการให�สัมภาษณ0หรือการร*วมรายการ และต�อง

ใช�วิจารณญาณในการแจ�งการปฏิเสธในรายการ ซ่ึงการปฏิเสธดังกล*าวต�องไม*เป7นเหตุให�ยับยั้งการเชิญบุคคล
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อ่ืนหรือคู*กรณีท่ีมีประเด็นขัดแย�งกันมาออกอากาศ หรือมาแสดงทัศนะ ในกรณีเช*นนี้ ผู�สัมภาษณ0ต�องทําหน�าท่ี

อย*างเป7นธรรม 

 ข�อ 6 จริยธรรมด�านความเป7นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต*อสาธารณะ และการไม*มี

ผลประโยชน0ทับซ�อน 

 - ผู�บริหารหรือพนักงานต�องเป7นอิสระอย*างแท�จริงจากรัฐบาล พรรคการเมือง กลุ*มผลประโยชน0หรือ

กลุ*มเคลื่อนไหวกดดัน เพ่ือให�สาธารณชนเชื่อม่ันในความเป7นอิสระ และความเป7นธรรมต*อทุกฝLาย 

 - กองบรรณาธิการ หรือคณะผู�รับผิดชอบในการผลิตรายการ ต�องมีความเป7นอิสระในการคัดเลือก

ประเด็น การกําหนดเนื้อหา และวิธีการหรือรูปแบบการนําเสนอ โดยสามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ

อย*างสอดคล�องกับบทบาทหน�าท่ี และความรับผิดชอบขององค0การต*อสาธารณะ 

 - กองบรรณาธิการ หรือคณะผู�รับผิดชอบในการผลิตรายการ ต�องรักษาเอกสิทธิความเป7นอิสระในการ

ปฏิบัติงานอย*างคํานึงถึงประโยชน0สาธารณะ ผลกระทบต*อความรู�สึกของผู�ชมผู�ฟEง และความเชื่อถือต*อองค0การ 

สถานี และรายการ เป7นสําคัญ 

 - ผู�บริหารด�านข*าวและด�านรายการ พนักงาน และผู�ปฏิบัติงานด�านการผลิตและการเผยแพร*รายการ

ขององค0การ ต�องส*งเสริมการมีส*วนร*วมของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ�อมในการกําหนดทิศทางการให� 

บริการขององค0การให�เป7นไปเพ่ือประโยชน0สาธารณะอย*างแท�จริง 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องใช�วิจารณญาณในการนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับความโหดร�าย ทารุณ  

การกระทําท่ีชั่วร�าย การกระตุ�นความแตกแยก ความเกลียดชัง หรือการกระทํารุนแรง 

 - ผู�บริหารด�านข*าวและด�านรายการ พนักงานและผู�ปฏิบัติงาน ต�องไม*นําเสนอข*าว รายงาน หรือ

จัดหาหรือผลิตรายการ เพ่ือเอ้ือประโยชน0อย*างเป{ดเผยหรืออย*างแอบแฝง หรือเพ่ือสร�างความได�เปรียบ 

ทางธุรกิจ หรือทางการเมือง แก*บุคคล กลุ*มบุคคลหรือหน*วยงานใด รวมท้ังไม*ใช*ข*าว รายงาน หรือรายการ 

ขององค0การเป7นสิ่งแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน0ตนและพวกพ�อง 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องหลีกเลี่ยงหรือใช�วิจารณญาณอย*างรอบคอบในการนําเสนอภาพ ข�อความ หรือ

สัญลักษณ0ของสินค�า บริการเพ่ือธุรกิจการค�า การส*งเสริมการขาย  

 การนําเสนอชื่อหรือสัญลักษณ0ของสินค�าและบริการเพ่ือธุรกิจการค�า อาจกระทําได�เม่ือมีความจําเป7น 

เพ่ืองานข*าวหรือรายการ แต*ต�องป{ดบัง ชื่อ ตราสินค�า สัญลักษณ0 เว�นแต*สินค�าหรือบริการนั้น ๆ เป7นข*าว หรือ

ภาพ ชื่อ ตราสินค�า สัญลักษณ0 นั้นเป7นพ้ืนหลังท่ีไม*โดดเด*น ชัดแจ�ง และไม*ส*อว*าเป7นการเจตนา หรือการ

หลีกเลี่ยงเป7นเหตุสุดวิสัย 
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 - พนักงานหรือผู�ได�รับมอบหมายให�ตัดสินใจในนามองค0การเพ่ือคัดเลือกผู�ผลิตอิสระ ต�องปฏิบัติหน�าท่ี

อย*างซ่ือสัตย0 ไม*แอบแฝงผลประโยชน0ท้ังของตน ครอบครัว และพวกพ�อง ต�องตัดสินใจอย*างไม*เลือกปฏิบัติ  

แต*ใช�วิจารณญาณท่ีคํานึงถึงคุณภาพรายการ ประโยชน0สาธารณะ การใช�จ*ายท่ีคุ�มค*า การตอบสนองพันธกิจ 

วัตถุประสงค0 และเปHาหมายขององค0การ 

 ข�อ 7 จริยธรรมด�านการเคารพศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 ความเป7นส*วนตัว และการคุ�มครองสิทธิ 

ส*วนบุคคล 

 - การปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน และการผลิตรายการในทุกประเภทและรูปแบบ ต�องเคารพศักด์ิศรี 

ความเป7นมนุษย0 ไม*เลือกปฏิบัติ ไม*เสียดสีบุคคล กลุ*มบุคคล เพราะเหตุแห*งความแตกต*างในเรื่องถ่ินกําเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ 

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม*ขัดต*อ

บทบัญญัติแห*งรัฐธรรมนูญ 

 - การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ต�องดําเนินการอย*างเคารพศักด์ิศรีความ

เป7นมนุษย0 รวมท้ังสิทธิเสรีภาพในการรับรู�ของประชาชน แต*ต�องมีเหตุผลและคํานึงถึงความเหมาะสมกับ

บรรทัดฐานและค*านิยมของสังคม และเพ่ือประโยชน0ทางการศึกษา 

 - การนําเสนอเนื้อหาท่ีอาจล*วงละเมิดความเป7นส*วนตัว และ / หรือทําร�ายความรู�สึกของบุคคล 

รวมท้ังการนําเสนอเรื่องราวหรือพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะท่ีส*งผลกระทบต*อส*วนรวมหรือคนจํานวนมาก 

จะกระทําได�เม่ือพิจารณาถ่ีถ�วนแล�วว*า ผลประโยชน0ของมหาชนในการรับรู�ข*าวสารนั้นมีน้ําหนักมากกว*า 

 - การรายงานข*าวหรือภาพท่ีเป{ดเผยให�เห็นผู�ท่ีอยู*ในความทุกข0โศก ผู�ได�รับภัยจากหายนะ ผู�ท่ีอยู*ใน

ภาวะยากลําบาก ทุกข0ทรมาน รวมท้ังผู�ปLวย ต�องดําเนินการอย*างเคารพในศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และ

นําเสนออย*างเหมาะสมและระมัดระวัง 

 ข�อ 8 จริยธรรมด�านการคุ�มครองเด็ก และเยาวชน จากรายการท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง การกระทํา

อันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย 

 - ผู�ปฏิบัติต�องใช�วิจารณญาณในการนําเสนอภาพ การใช�ภาษา ถ�อยคํา และน้ําเสียงให�เหมาะสม 

โดยเฉพาะในการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรง อัตลักษณ0ทางเพศ เพศวิถี เพศสัมพันธ0 รวมท้ังเรื่องท่ีมีผลเสียต*อ

สถาบันครอบครัว และเรื่องท่ีมีความอ*อนไหวอ่ืน ๆ 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องใช�วิจารณญาณในการนําเสนอเนื้อหา ภาษา ภาพ และเสียง ท่ีอาจชักจูงผู�ชม ผู�ฟEง 

ท่ีเป7นเด็กและเยาวชนให�เห็นผิดเป7นชอบหรือกระตุ�นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ เช*น รายการท่ีมีเนื้อหา
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ความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ การใช�ภาษาหยาบคาย กิจกรรมท่ีเสี่ยงต*อร*างกาย อบายมุข การกระทําท่ี 

ผิดกฎหมายท่ีขัดต*อศีลธรรม 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องไม*ออกอากาศหรือตีพิมพ0ภาพและข�อมูลท่ีอาจมีผลเสียต*อพัฒนาการและการเรียนรู�

ของเด็กและเยาวชน หรือมีผลเสียต*อบทบาทหน�าท่ีและสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว 

 - ผ ู�ปฏิบัติงานต�องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถูกทําร�าย ถูกกระทําทารุณ ถูกคุกคาม

ทางเพศ ตกเป7นผู�ต�องหา ผู�ต�องสงสัย ท้ังนี้ หมายรวมถึงการไม*นําเสนอภาพ ข�อมูล ข�อความ สัญลักษณ0ใด  

ท่ีสามารถเชื่อมโยงไปถึงเด็ก เยาวชน ท่ีตกเป7นข*าว ท่ีถูกกระทํา ท่ีเป7นผู�ต�องการ ผู�ต�องสงสัย เว�นแต*กระทําไป

เพ่ือประโยชน0ของเด็กหรือเยาวชนนั้นเอง 

 - การรายงานข*าวหรือการนําเสนอรายการใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเด็กและเยาวชน ต�องดําเนินการอย*าง

คํานึงถึงการปกปHองศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 

 ข�อบังคับด�านจริยธรรมเพ่ือการคุ�มครองเด็กและเยาวชน ท่ีกําหนดในข�อ 8 นี้ ให�ครอบคลุมถึงสื่อ 

ทุกประเภทขององค0การ 

 ข�อ 9 จริยธรรมด�านการปฏิบัติต*อเหยื่อผู�เคราะห0ร�าย และผู�ท่ีอยู*ในภาวะโศกเศร�า 

 - การรายงานข*าวภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การปะทะ การสู�รบ การทําร�าย ต�องตระหนักถึงมนุษยธรรม 

และเคารพศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0ของผู�ท่ีตกอยู*ในภาวะทุกข0โศก ลําบาก ยากแค�น ทรมาน โดยต�องนําเสนอ

ด�วยความระมัดระวัง สมเหตุสมผลในการบรรยายหรือการนําเสนอภาพ โดยเฉพาะภาพท่ีสร�างความรู�สึก

สยดสยอง หดหู* เศร�าใจ หรือโกรธแค�น 

 - การนําเสนอภาพการสังหารบุคคล หรือภาพบุคคลท่ีเสียชีวิตแล�ว หรือภาพบุคคลท่ีได�รับบาดเจ็บ 

ผู�ปLวย หรือผู�อยู*ในความเจ็บปวด ทรมาน ต�องนําเสนออย*างระมัดระวัง และเคารพต*อศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0

ของผู�ปLวย ผู�บาดเจ็บ ผู�ทนทุกข0ทรมาน หรือผู�เสียชีวิต และครอบครัว 

 ข�อ 10 จริยธรรมด�านการปกปHองและการปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องใช�วิจารณญาณเป7นพิเศษสําหรับแหล*งข*าว หรือผู�ร*วมรายการท่ีเป7นเด็กและเยาวชน 

หรือบุคคลท่ีกําลังอยู*ในความทุกข0 หรือผู�ท่ีมีความบกพร*องทางสมอง เพราะเป7นกลุ*มบุคคลท่ีอาจไม*ตระหนักถึง

ผลกระทบจากการให�สัมภาษณ0หรือการเข�าร*วมรายการ 

 - การเสนอข*าว รายงาน หรือรายการท่ีมีการกล*าวหาบุคคล กลุ*มบุคคล นิติบุคคล ต�องระลึกเสมอว*า 

ผู�ท่ีถูกกล*าวหาต�องได�รับสิทธิและโอกาสท่ีจะโต�ตอบข�อกล*าวหาในข*าว ในรายงาน หรือในรายการเดียวกัน  

และในเวลาท่ีสมควร 
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 - การปกป{ดแหล*งข*าว หรือการหาข*าวหรือข�อมูลอย*างไม*เป{ดเผย ต�องมีเหตุอันสมควร หรือเพ่ือ

ประโยชน0ของมหาชนส*วนใหญ* หรือเพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล*งข*าว 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องไม*จ*ายเงินแก*แหล*งข*าว ไม*รับรางวัลหรือผลประโยชน0ตอบแทนเพ่ือให�เสนอข*าว 

และ / หรือไม*เข�าไปส*วนร*วมในการกระทําใดอันทําให�ขาดความเป7นธรรม และความเป7นอิสระแห*งวิชาชีพ 

 - การแอบบันทึกเทป และการหาหลักฐานแบบลับ ควรเป7นวิธีการสุดท�าย เพราะอาจมีผลต*อความ

น*าเชื่อถือของข*าวหรือรายการหรือองค0การ ยกเว�นด�วยเหตุจําเป7นภายใต�เง่ือนไขของการทําข*าวแบบสืบสวน

สอบสวนเพ่ือเสนอสิ่งท่ีประชาชนมีสิทธิรับรู� การรายงานทางวิทยาศาสตร0 การรายงานพฤติกรรมทางสังคม 

การรายงานเพ่ือปกปHองสิทธิผู�บริโภค ท่ีการใช�วิธีการบันทึกเทปอย*างเป{ดเผยจะไม*ได�ข�อมูลตามความเป7นจริง 

 - ก*อนออกอากาศเทปเสียงและการพูดคุย หรือการให�สัมภาษณ0ทางโทรศัพท0ในทุกเรื่อง หากเป7นการ

บันทึกแบบลับ ผู�ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบในการผลิตรายการ ต�องแจ�งขออนุญาตจากผู�ให�สัมภาษณ0 หรือเจ�าของ

เสียงก*อน 

 ข�อ 11 จริยธรรมในการนําเสนอเนื้อหาอาชญากรรม หรือพฤติกรรมท่ีเป7นภัยต*อสาธารณะ และ 

เหตุร�ายแรงท่ีมีผลกระทบต*อบุคคลและสังคม 

 - การเสนอข*าว หรือการรายงานประเด็นอาชญากรรมหรือภัยต*อสาธารณะ ต�องไม*ทําให�ประชาชน 

ต่ืนตระหนกอย*างเกินกว*าเหตุ ไม*สร�างผลกระทบต*อกระบวนการยุติธรรม ไม*ยั่วยุการประกอบอาชญากรรม  

ไม*ชักนําไปสู*พฤติกรรมการเลียนแบบ หรือการก*อความไม*สงบ 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องคํานึงถึงสิทธิส*วนตัวและศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0ของผู�เคราะห0ร�ายท่ีตกเป7นเหยื่อ

อาชญากรรม ด�วยการรายงานข*าวโดยไม*ทําให�อับอาย ไม*ทําให�เป7นตัวตลก หรือไม*ทําให�รู�สึกถูกซํ้าเติม 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องคํานึงถึงสิทธิของผู�ต�องสงสัย โดยไม*นําเสนอภาพและไม*ใช�ภาษาท่ีมีลักษณะเป7นการ

ตัดสินผู�ต�องสงสัยหรือผู�ถูกกล*าวหาท่ียังไม*ผ*านการพิจารณาตัดสินคดีของศาล และต�องหลีกเลี่ยงการนําเสนอ

ภาพผู�ต�องหาพร�อมของกลาง หรือภาพการทําแผนประกอบการรับสารภาพของผู�ต�องหาอย*างชี้นําผู�ชม ผู�ฟEง 

ให�ตัดสินว*าผู�ต�องหาคือผู�กระทําความผิด 

 - ผู�ปฏิบัติงานต�องใช�วิจารญาณเป7นพิเศษ ในการนําเสนอภาพหรือข*าวเก่ียวกับการทําร�ายตนเอง  

การพยายามฆ*าตัวตาย การฆ*าตัวตาย ในรายการทุกประเภท ไม*ว*าจะเป7นเรื่องจริงหรือเรื่องท่ีแต*งข้ึน 

 ข�อ 12 จริยธรรมในการนําเสนอเหตุการณ0และเนื้อหาการเมืองและนโยบายสาธารณะ 

 - การเสนอข*าวหรือรายงานเก่ียวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ การโต�เถียงหรือความขัดแย�ง 

ทางการเมือง ต�องกระทําด�วยความซ่ือตรงต*อข�อเท็จจริง ไม*โอนเอียง ไม*ฝEกใฝLฝLายใด 
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 - ผู�สื่อข*าว ผู�รายงาน หรือผู�นําเสนอรายการ ต�องไม*แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรายการ และ

ต�องระมัดระวังในการทําหน�าท่ีอย*างมิให�ถูกใช�หรือตกเป7นเครื่องมือของนักการเมือง 

 ข�อ 13 จริยธรรมในการนําเสนอเหตุการณ0ความขัดแย�ง การชุมนุม การประท�วง การจลาจล  

การปะทะ การปราบปรามท่ีรุนแรง การก*อการร�าย และภาวะสงคราม 

 - ในภาวะท่ีเกิดความขัดแย�งในสังคมท่ีส*งผลกระทบในวงกว�าง ถือเป7นหน�าท่ีขององค0การ ในการ

ปฏิบัติงานด�านการผลิตและเผยแพร*รายการอย*างมุ*งนําเสนอข�อมูล ความคิดเห็น ท่ีหลากหลาย ครบถ�วน  

ไม*ลําเอียงเข�าข�างฝLายใด ท้ังต�องพยายามเสนอข�อมูล ความรู� ความคิดเห็น เพ่ือให�สังคมมีทางออกจาก 

ความขัดแย�ง 

 - นักข*าว และผู�รายงาน ต�องตระหนักว*าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น

อย*างสงบและปราศจากอาวุธ 

 - การรายงานข*าวการชุมนุม การประท�วง การจลาจล การก*อการร�าย ต�องรายงานอย*างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ0 ด�วยความถูกต�องเท่ียงตรง และรับผิดชอบต*อสังคม ท้ังต�องระมัดระวังในการเลือกใช�คําพูดและ

น้ําเสียงท่ีไม*ปรุงแต*ง ไม*ใส*อารมณ0 ไม*มีอคติ 

 - การเสนอข*าว หรือรายงานต�องเลือกใช�คําเพ่ือระบุถึงผู�ก*อเหตุอย*างถูกต�อง และเหมาะสม หลีกเลี่ยง

การกล*าวถึงบุคคลว*าเป7นผู�ก*อการร�าย จนกว*าจะมีการพิพากษาคดีของศาล ยกเว�นเป7นการกล*าวของแหล*งข*าว 

หรือผู�ให�ข�อมูล ท่ีนักข*าวหรือผู�รายงานต�องอ�างถึงแหล*งข*าว แหล*งข�อมูล เม่ือมีการใช�คํานี้ 

 ในกรณีผู�ก*อเหตุมีชื่อเฉพาะของกลุ*ม ก็ให�ระบุชื่อเฉพาะนั้น หลีกเลี่ยงการใช�ชื่อกลุ*มแบบเหมารวม  

ท่ีส*งผลต*อชื่อเสียงและความรู�สึกของผู�ท่ีถูกระบุอย*างเหมารวม 

 - รายงานเหตุการณ0การปะทะ การปราบปราม หรือภาวะสงครามตามความเป7นจริง ไม*ป{ดบังสภาพ

ความโหดร�ายทารุณท่ีเกิดข้ึน แต*ต�องเคารพศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0ของเหยื่อ และต�องใช�วิจารณญาณอย*าง

รอบคอบก*อนตัดสินใจเสนอภาพท่ีมีรายละเอียดท่ีสยดสยอง หรือสะเทือนใจ 

 - ในสถานการณ0ท่ีมีการข*มขู* คุกคาม หรือจับตัวประกัน ผู�ปฏิบัติงานควรรับฟEงคําแนะนําจาก

เจ�าหน�าท่ีตํารวจและฝLายความม่ันคง ก*อนการเผยแพร*ออกอากาศข�อความหรือภาพ ท่ีอาจเป7นเหตุให�

สถานการณ0ทวีความรุนแรงข้ึน 

  แต*การปฏิบัติตามคําขอร�องของเจ�าหน�าท่ีและฝLายความม่ันคงท่ีไม*ให�รายงานข�อมูลหรือตีพิมพ0ภาพ

บางภาพ รวมท้ังการขอร�องให�ออกอากาศข�อมูลบางอย*าง จะกระทําได�ต*อเม่ือมีเหตุผลท่ีดี และต�องไม*ให�ความ

ร*วมมือ หรือปฏิบัติตาม เพ่ือออกอากาศข�อความหรือภาพท่ีรู�อย*างชัดเจนว*าเป7นเท็จ 
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 ข�อ 14 จริยธรรมในการรายงานเหตุหายนะ อุบัติเหตุขนาดใหญ* ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉิน 

 - การรายงานเหตุหายนะและภาวะฉุกเฉิน เช*น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุขนาดใหญ* ท่ีเกิดข้ึนท้ังใน

ประเทศ และต*างประเทศ ต�องให�ความสําคัญกับแหล*งท่ีมา และความถูกต�องของข�อมูล โดยเฉพาะตัวเลขของ

ผู�บาดเจ็บ ผู�เสียชีวิต รวมท้ังความเสียหาย 

 - เม่ือเกิดเหตุหายนะและภาวะฉุกเฉิน ต�องรีบรายงานเฉพาะข�อมูลท่ีสําคัญ แต*ต�องไม*ละเลย 

การตรวจสอบความถูกต�องก*อนการรายงาน 

 - การทํางานในภาวะเช*นนี้ มิใช*เพียงรายงานข*าวหรือเหตุการณ0 แต*ต�องช*วยส*งสัญญาณเตือนหรือ 

ขอความช*วยเหลือ เพ่ือช*วยลดความสูญเสีย ความเสียหาย แต*ต�องระมัดระวังในความถูกต�องเท่ียงตรงตาม

ข�อเท็จจริง และรักษาความเป7นกลางอย*างเคร*งครัด 

 ข�อ 15 จริยธรรมในการปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุ การข*มขู* คุกคาม การจับตัวประกัน การลักพาตัว  

การจี้เครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ 

 - การเผยแพร*ออกอากาศคําเตือน คําข*มขู* คุกคาม ต�องผ*านการหารือเจ�าหน�าท่ีตํารวจหรือหน*วยงาน

ความม่ันคง และต�องผ*านการตัดสินใจของผู�บริหารระดับสูงขององค0การ 

 - การเสนอข*าว หรือรายงานเหตุการณ0การข*มขู* คุกคาม จับตัวประกัน ลักพาตัว จี้เครื่องบิน หรือ

ยานพาหนะอ่ืน ต�องคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลท่ีเก่ียวข�อง และสวัสดิภาพของสาธารณะ ท้ังต�อง

ระมัดระวังไม*ให�กลายเป7นเครื่องมือหรือช*องทางการสื่อสารของผู�ก*อเหตุ 

 ข�อ 16 ให�กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือธํารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร*

รายการ สําหรับผู�ปฏิบัติงานใช�เป7นแนวทางในการปฏิบัติ 

 ข�อ 17 หากผู�ปฏิบัติ จงใจ เจตนา ละเลย ฝLาฝ�น หรือไม*ปฏิบัติตามข�อบังคับ จนก*อให�เกิดความ

เสียหายต*อชื่อเสียงและความน*าเชื่อถือขององค0การ ถ�าเป7นพนักงานต�องถูกดําเนินการทางวินัย และอาจได�รับ

โทษ ต้ังแต*ภาคทัณฑ0 ตัดค*าจ�าง พักงาน ให�ออกหรือไล*ออก ถ�าเป7นบุคคลภายนอกอาจถูกลดผลตอบแทนหรือ

เลิกจ�าง ท้ังนี้ ตามกระบวนการพิจารณาและวิธีการดําเนินการท่ีโปร*งใส เป7นธรรม 

 

 8) จริยธรรมส่ือ โดยศูนย4ศึกษากฎหมายและนโยบายส่ือมวลชน (Thai media law & Policy 

center) ภายใต
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห%งประเทศไทย 

 จักร0กฤษ เพ่ิมพูล (2558) กล*าวว*า จริยธรรมสื่อมวลชน ต�องเข�าใจบทบาท หน�าท่ี ความรับผิดชอบ

ของสื่อมวลชนก*อน เพราะเม่ือพูดถึงสิทธิ เสรีภาพ แต*เพียงประการเดียว ก็อาจตีความได�ว*า สื่อมวลชนมีสิทธิ 
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เสรีภาพ ซ่ึงรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว�ในมาตรา 45 อย*างไร�ขอบเขต และอาจมีมากกว*าผู�ประกอบอาชีพ 

อ่ืน ๆ ในสังคม แต*แท�จริงแล�ว สื่อมวลชนไม*สามารถใช�พ้ืนท่ีสาธารณะในการนําเสนอข*าวสาร ข�อมูลหรือ

วิพากษ0วิจารณ0 ตามความต�องการ โดยไม*มีความรับผิดชอบและคํานึงถึงผลกระทบต*อบุคคลอ่ืนได� 

  3.1) ความรับผิดชอบของนักข*าว ในการปฏิบัติงานข*าวทุกแขนงย*อมมีโอกาสเกิดความ

ผิดพลาดได�ทุกข้ันตอนของกระบวนการทํางาน นักข*าวพึงต�องมีความรับผิดชอบควบคู*ไปกับสิทธิเสรีภาพ 

ในการเสนอข*าวสาร ต�องคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีสําคัญอย*างน�อย 2 ประการ คือ 

  - ความรับผิดชอบทางกฎหมาย ในฐานะท่ีนักข*าวเป7นนายประตูข*าวสาร หรือเป7นด*านแรก 

ในการทํางานข*าว ควรจะต�องศึกษากฎหมายต*าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการทํางาน เช*น พระราชบัญญัติจดแจ�ง 

การพิมพ0 ประมวลกฎหมายอาญาว*าด�วยความผิดฐานหม่ินประมาท โดยเฉพาะความผิดฐานหม่ินประมาทด�วย

การโฆษณา ประมวลกฎหมายอาญาว*าด�วยความผิดเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย0 พระราชบัญญัติความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร0 พระราชบัญญัติว*าด�วยคดีเด็กและเยาวชน ประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชย0 ว*าด�วย

ความผิดฐานละเมิดต*อชื่อเสียง เกียรติยศ และทางทํามาหาได� ท้ังนี้ เพราะความรับผิดชอบทางกฎหมายเป7น

ข�อจํากัด ในการใช�สิทธิ เสรีภาพประการหนึ่ง ภายใต�หลักประกันสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

  - ความรับผิดชอบทางจริยธรรม เป7นความรับผิดชอบท่ีต�องใช�จิตสํานึก พิจารณาและ

ใคร*ครวญถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผู�ท่ีเป7นข*าว ญาติพ่ีน�อง และครอบครัว ในแง*ของการกํากับ ดูแลและ

ควบคุมผู�ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให�อยู*ในกรอบของจริยธรรมนั้น สภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ จะเป7น

องค0กรหลักในการควบคุมการทํางานของผู�ประกอบวิชาชีพ โดยมีข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพกําหนด

ไว�เป7นลายลักษณ0อักษร เพ่ือให�สมาชิกใช�เป7นแนวทางปฏิบัติในการทํางาน นอกจากนั้น องค0กรสื่อบางแห*ง เช*น 

กลุ*มเนชั่น ก็ได�ตราข�อกําหนด แนวทางประพฤติปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมเป7นลายลักษณ0อักษรแสดง

รายละเอียดของการประพฤติท่ีพึงกระทําหรืองดเว�น เพ่ือให�พนักงานใช�เป7นหลักในการทํางานด�วย 

 คําว*าจริยธรรม มาจากรากของคําว*า “จริยศาสตร0” เป7นคําท่ีพลตรีศาสตราจารย0 พระเจ�าบรมวงศ0เธอ 

กรมหม่ืนนราธิปพงศ0ประพันธ0 ทรงบัญญัติข้ึนใช�เป7นครั้งแรก สําหรับคําว*า Ethics ถือเป7นศัพท0บัญญัติใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แต*คนส*วนใหญ*จะคุ�นเคยและใช�คําว*าจริยธรรม อาจสรุปได�ว*า จริยธรรม

หมายถึงความเชื่อ ค*านิยม และหลักศีลธรรม ซ่ึงแต*ละสังคมกําหนดข้ึน เพ่ือใช�ในการตัดสินว*า สิ่งใดถูก สิ่งใด

ผิด สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไม*ควรทํา ท้ังนี้ หมายถึงแนวทางปฏิบัติของบุคคลในสาขาอาชีพต*าง ๆ โดยเฉพาะอย*าง

ยิ่งสื่อมวลชนท่ีสังคมเรียกร�องความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรมสูง 
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 สําหรับความผิดทางกฎหมายท่ีนักข*าว หรือบรรณาธิการจะต�องเผชิญอยู*เสมอ คือความผิดฐานหม่ิน

ประมาท ละเมิดต*อชื่อเสียง เกียรติยศ และทางทํามาหาได�ของบุคคลอ่ืน ละเมิดอํานาจศาล นักข*าวจึงต�อง

ระมัดระวังในการใช�ถ�อยคํา การรายงานข*าวท่ีต�องเคารพหลักการพูดความจริง  

  3.2) จริยธรรมในการสื่อข*าวและการนําเสนอข*าว  

  ในการสื่อข*าวและนําเสนอข*าว ภาระหน�าท่ีของนักข*าวในฐานะผู�แจ�งข*าวสาร คือการนํา

ข�อเท็จจริงสู*สาธารณชน (The duty of journalists is to serve the truth) ดังนั้น นักข*าวควรต�องมี

จริยธรรมในการสื่อข*าว และนําเสนอดังนี้ 

  - ความเท่ียงธรรมและความเป7นภววิสัยในการรายงานข*าว 

  ตามหลักการสื่อข*าว ได�มีข�อกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติข*าวท่ีดีไว�ว*า จะต�องมีความเป7นภววิสัย 

ปราศจากอคติและความรู�สึกส*วนตัวของนักข*าว ข*าวท่ีนําเสนอต�องเสนอเฉพาะข�อเท็จจริง มีความเท่ียงธรรม 

สมดุล ในกรณีท่ีเกิดการขัดแย�งเกิดข้ึน ต�องให�โอกาสในการชี้แจง และแสดงข�อเท็จจริงท้ังสองฝLาย ไม*ว*านักข*าว

จะเห็นพ�องกับฝLายหนึ่งฝLายใดหรือไม*ก็ตาม ท้ังนี้ เพ่ือความเป7นกระจกเงาสะท�อนภาพสังคมท่ีชัดเจน เท่ียงตรง 

ไม*บิดเบ้ียว 

  - ความเป7นส*วนบุคคลกับสิทธิในการรับรู�ของผู�บริโภคข*าวสาร 

  ปEญหา ความเป7นส*วนตัวกับสิทธิในการรับรู�ของผู�รับสาร นักข*าวมักถูกท�วงติงจากสังคมว*า 

ปฏิบัติหน�าท่ีล*วงล้ําความเป7นส*วนตัวของผู� อ่ืน หรืออาจจะเป7นความรู�สึกท่ีเข�าไปเก่ียวข�องกับเหตุการณ0 

ในลักษณะมองต*างมุม ระหว*างสังคม กับนักข*าว ซ่ึงนักข*าวควรมีวิจารณญาณในการไตร*ตรอง ชั่งน้ําหนักใน

ความเหมาะ ควรคํานึงขณะปฏิบัติงานอยู*เสมอว*า การเสนอข*าวและภาพผู�ถูกคุกคามทางเพศ หรือการระบุชื่อ

บุคคลท่ีมีความสัมพันธ0เป7นญาติมิตรทําให�สามารถเข�าใจได�ว*า ผู�ถูกคุกคามทางเพศเป7นใคร  

  - การใช�แหล*งข*าวป{ด (Unidentified Sources) 

  บางครั้งนักข*าวอาจต�องใช�แหล*งข*าวป{ด กรณีท่ีเป7นข*าวเชิงสืบสวนสอบสวน ซ่ึงไม*สามารถ

เป{ดเผยคุณลักษณะ (Identification) ของแหล*งข*าวได� เนื่องเพราะอาจส*งผลต*อความปลอดภัยของแหล*งข*าว

และครอบครัว ซ่ึงหากนักข*าวละเมิดสิทธิของเขาในการปHองกันตัวเองเท*ากับทําผิดหน�าท่ี แต*ในขณะเดียวกัน 

การใช�แหล*งข*าวป{ดมากจนเกินไปอาจถูกต้ังข�อสังเกตหรือวิพากษ0วิจารณ0 ว*าอาจนําไปสู*การบิดเบือน หรือทําให�

การนําเสนอข*าวคลาดเคลื่อนจากความเป7นจริงได� เพราะไม*แน*ใจว*าแหล*งข*าวนั้นมีตัวตนอยู*จริงหรือไม* 

  ในอีกแง*มุมหนึ่ง แหล*งข*าวอาจมีเจตนาให�ข�อมูลหรือความเห็นท่ีบิดเบือนเพ่ือประโยชน0

ส*วนตัว หรือให�ร�ายแก*ผู�อ่ืน ในกรณีเช*นนี้ อาจมีผลถึงความน*าเชื่อถือได� เพ่ือไม*ให�สูญเสียความเชื่อถือ นักข*าว
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จึงไม*ควรเสนอข*าวท่ีเลื่อนลอย ปราศจากท่ีมา ข*าวลือหรือแผ*นปลิว ควรระบุชื่อบุคคลท่ีให�สัมภาษณ0หรือ 

ให�ข�อมูลอย*างชัดเจน เว�นแต*จะมีเหตุอันควรปกป{ดเพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล*งข*าว โดย

ข*าวสารนั้นเป7นประโยชน0 และสิทธิในการรับรู�ข*าวสารของสาธารณชน หรืออาจใช�วิธีอธิบายภูมิหลังของ

แหล*งข*าว เพ่ือให�ผู�อ*าน ผู�ชมและผู�ฟEงทราบความสัมพันธ0 หรือบทบาท ทัศนคติ แนวความคิดของแหล*งข*าว 

ต*อเหตุการณ0หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

  - การรับของขวัญจากแหล*งข*าว 

  แม�ว*าการรับของขวัญจากแหล*งข*าว จะเป7นสิ่งท่ีนักข*าวส*วนใหญ*เห็นว*า เป7นการกระทําท่ีผิด

หลักจริยธรรม แต*ก็มีข�อถกเถียงกันว*า ของขวัญมีมูลค*าเท*าใดควรปฏิเสธ องค0กรข*าวบางแห*ง เช*น กลุ*มเนชั่น  

เขียนชัดเจนในประมวลจริยธรรมว*า ปฏิทิน ดินสอ พวงกุญแจ เป7นของขวัญท่ีมีค*าทางเงินเล็กน�อย สามารถ 

รับได� เพราะการปฏิเสธอาจทําให�ผู�ให�รู�สึกกระอักกระอ*วนใจ แต*ถ�าเป7นของขวัญท่ีมีราคาสูง ควรส*งคืน 

ทันที พร�อมอธิบายถึงหลักปฏิบัติและนโยบายอย*างสุภาพ อย*างไรก็ตาม นักข*าวต�องใช�วิจารณญาณและ 

สามัญสํานึกของการเป7นสื่อมวลชนท่ีต�องทําหน�าท่ีเพ่ือสังคมมากกว*าหวังประโยชน0ส*วนตัว 

  - การไม*แสดงตัวว*าเป7นนักข*าวขณะปฏิบัติหน�าท่ี หรือแสดงตัวเป7นนักข*าวเพ่ือใช�อภิสิทธิ์ 

หลีกเลี่ยงความผิด 

  แม�ว*าการไม*แสดงตัวว*าเป7นนักข*าว ขณะกําลังทําข*าวจะเป7นข�อยกเว�น ในกรณีท่ีจะต�องมีการ

รวบรวมข�อมูล ข*าวสารในการทําข*าวเชิงสืบสวน สอบสวน เนื่องจากการเป{ดเผยตัวต*อแหล*งข*าวอาจทําให�ไม*ได�

รับความร*วมมือ หรืออาจเกิดอันตรายได� แต*ตามหลักจริยธรรมในการทําข*าวแล�ว ไม*ว*านักข*าวจะกําลัง 

ทําข*าวลักษณะใดก็ตาม นักข*าวต�องแนะนําตัวเองและแจ�งถึงวัตถุประสงค0ของการสัมภาษณ0ให�แหล*งข*าวทราบ  

ไม*ควรทําให�แหล*งข*าวประหลาดใจว*า ทําไมคําพูดของเขาจึงไปปรากฏเป7นข*าวได� 

  ในอีกกรณีหนึ่ง การแสดงตัวเป7นนักข*าว เพ่ือใช�อภิสิทธิ์ในการได�รับบริการสาธารณะก*อน

บุคคลอ่ืน ๆ หรือการใช�ความเป7นนักข*าวอวดอ�างหรืออาศัยตําแหน*งหน�าท่ี เพ่ือเรียกร�องสิทธิหรือผลประโยชน0

ใด ๆ ท่ีไม*ชอบธรรม ก็ถือว*าเป7นการกระทําท่ีขัดกับหลักจริยธรรม 

  - การขัดกันในด�านผลประโยชน0 สิทธิพิเศษและผลประโยชน0ทับซ�อน 

  ปEญหาการทําข*าวโดยมีการแอบแฝงในเรื่องผลประโยชน0ท้ังทางตรงและทางอ�อม หรือเรียกว*า 

ผลประโยชน0ทับซ�อน (Conflict of Interest) มักจะถูกท�วงติงจากสังคมเรื่องความเป7นกลางในการนําเสนอ

ข*าวของนักข*าวอยู*บ*อยครั้ง ไม*ว*าจะเป7นการรับเชิญไปทําข*าวต*างจังหวัดหรือต*างประเทศ ตามคําเชิญของ

แหล*งข*าว การได�ข�อเสนอเป7นหุ�นราคาพาร0หรือหุ�นราคาถูกเป7นค*าตอบแทน การเขียนคําชมสินค�าหรือบริการ 
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หรือกรณีท่ีนักข*าวมีความสัมพันธ0เก่ียวข�องกับบุคคลในแวดวงต*าง ๆ เช*น การเมือง เศรษฐกิจ โดยการเป7น

สมาชิก กรรมการ หรือผู�ถือหุ�น 

  - ความสงสาร หรือเห็นใจในการนําเสนอข*าว 

  ปEญหาอีกประการหนึ่งท่ีกระทบต*อจริยธรรมในการสื่อข*าวและเขียนข*าว คือความอึดอัดใจ

ของนักข*าวกับแหล*งข*าวท่ีสนิทสนมหรือใกล�ชิด และนักข*าวถูกขอร�องให�ปกป{ดหรือไม*ให�ระบุชื่อแหล*งข*าว 

ญาติมิตร หรือเพ่ือนพ�องท่ีตกเป7นข*าวเนื่องจากตายโดยผิดธรรมชาติ หรือมีการกระทําท่ีน*าละอายในการเสนอ

ข*าว หรือขอให�ป{ดข*าว เพราะกลัวว*าจะทําให�ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย โดยนักข*าวเองก็รู�สึกอึดอัด 

และเกิดความขัดแย�งต*อภาระหน�าท่ีของตน ขณะเดียวกันก็กลัวว*าหากไม*กระทําตามท่ีแหล*งข*าวขอร�อง ต*อไป

อาจจะไม*ได�รับความร*วมมือในครั้งต*อไปอีก  

  -  การนําเสนอข�อมูลท่ีกระทบกระเทือนความม่ันคงของชาติ เศรษฐกิจ 

  พระราชบัญญัติข�อมูลข*าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 เป{ดโอกาสให�สาธารณชนเข�า

ตรวจสอบเอกสารราชการได� แต*ข�อมูลความลับของราชการ หากเป{ดเผยอาจมีผลต*อความม่ันคงของชาติได� 

หรือการรู�ข�อมูลการลดค*าเงินบาท และนําไปเผยแพร*ก*อนประกาศกระทรวงการคลัง ทําให�มีการใช�ข�อมูล

ภายในไปเป7นประโยชน0ในการเก็งกําไรอัตราแลกเปลี่ยน  

  - การเสนอข*าวท่ีพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย0 

  สถาบันกษัตริย0สําหรับประเทศไทยเป7นสถาบันสูงสุดท่ีผู�คนให�การเคารพเทิดทูน การเสนอ

ข*าวสารเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย0 จึงเป7นเรื่องท่ีอ*อนไหวอย*างยิ่ง และส*งผลกระทบต*อจิตใจของคน 

ในวงกว�าง การเสนอข*าวเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย0ท่ีไม*ระมัดระวัง ไม*เพียงมีผลให�ต�องถูกดําเนินคดี 

ตามกฎหมายเท*านั้น หากยังนํามาซ่ึงความแตกแยกของคนในชาติด�วย 

  ในสถานการณ0ความขัดแย�งของคนในสังคมปEจจุบัน มักมีการนําเรื่องสถาบัน มาเป7นเครื่องมือ

โจมตีกันเสมอ สื่อจึงพึงไม*ประมาท และใคร*ครวญก*อนว*าจะกลายเป7นสื่อในการขยายความขัดแย�ง หรือต�อง 

รับผิดในข�อหาหม่ินสถาบันหรือไม* 

 จริยธรรมในการสื่อข*าวและเขียนข*าวเป7นเรื่องท่ีนักข*าวต�องใช�วิจารณญาณและสํานึกของตนเอง  

ชั่งน้ําหนักระหว*างความเหมาะควร กับสิทธิเสรีภาพท่ีได�รับ ด�วยเหตุว*า การกระทําผิดทางจริยธรรมจะไม*มีการ

กําหนดบทลงโทษไว�อย*างชัดเจน แต*นักข*าวท่ีไม*มีจริยธรรมมักจะถูกตําหนิจากสาธารณชน และผู�ร*วมวิชาชีพ 
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 9) ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ท่ี 27 / 2554 ว%าด
วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การประกอบวิชาชีพข%าว 

 ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได�มีบทบัญญัติรองรับสิทธิเสรีภาพในการ

เสนอข*าวและแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ได�แก* สิทธิได�รับทราบถึง

ข�อมูลหรือข*าวสารในความครอบครองของหน*วยราชการ หน*วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส*วนท�องถ่ิน 

หรือส*วนบุคคล เสรีภาพในการนําเสนอ หรือเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารตามหลักวัตถุนิสัยภายใต�พ้ืนฐานความรู�และ

ความถูกต�องครบถ�วนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การแสดงข�อความ การโฆษณา และการ

สื่อสารความหมายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 นอกจากนี้ ผู�ประกอบวิชาชีพข*าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน0 มีสิทธิและเสรีภาพในการ

นําเสนอข*าว และแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงจากผู�บริหาร เจ�าของกิจการ ผู�ดํารงตําแหน*ง

ทางการเมือง หน*วยราชการ หน*วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส*วนท�องถ่ิน กลุ*มผลประโยชน0 กลุ*ม

เคลื่อนไหวกดดันทางการเมืองและสังคม 

 ดังนั้น เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานด�านข*าวในทุกสื่อของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามครรลองจริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชน และมีความสํานึกในทุกบทบาทหน�าท่ีและความ

รับผิดชอบต*อสังคม 

 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จึงได�วางระเบียบเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ

ข*าวของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไว�ดังต*อไปนี้ 

 ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว*า “ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ท่ี 27 / 2554 ว*าด�วยจริยธรรมและ

จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพข*าว  

 ในระเบียบนี้ 

 “ผู�ประกอบวิชาชีพข*าว” หมายถึง  เจ�าของสถานี ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ บรรณาธิการ

ผู�อํานวยการผลิตหรือหัวหน�าฝLายข*าว และให�หมายความรวมถึงผู�ประกอบการข*าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน0 และผู�ปฏิบัติงานข*าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน0ด�วย 

 ข�อ 2 ให�ยกเลิกระเบียบบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ท่ี 9 / 2550 เรื่อง ข�อกําหนดด�านจริยธรรม 

และจรรยาบรรณด�านข*าว 

 ข�อ 3 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต*วันท่ี 23 ธันวาคม 2553 เป7นต�นไป 
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 ข�อ 4 ให�กรรมการผู�อํานวยการใหญ* รักษาการตามระเบียบนี้ และให�มีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ เพ่ือ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 หมวด 1 จริยธรรม การเสนอข%าว 

 ข�อ 5 การเสนอข*าวต�องยึดถือข�อเท็จจริงเป7นสําคัญ ต�องตรวจสอบข�อมูลข*าวให�ถูกต�อง ครบถ�วนอย*าง

รอบด�าน 

 ข�อ 6 การเสนอข*าวต�องปราศจากความคิดเห็นส*วนตัว อคติ ความลําเอียง ท้ังโดยเป{ดเผยและแอบ

แฝง 

 ข�อ 7 การเสนอข*าวให�คํานึงถึงความเป7นธรรมแก*ทุกฝLายท่ีมีส*วนได�ส*วนเสียในข�อเท็จจริงของข*าวนั้น 

โดยเป{ดโอกาสให�ทุกฝLายได�ชี้แจงข�อเท็จจริงตามสมควร 

 ข�อ 8 การนําเสนอข*าวต�องไม*นําเสนอข*าวลือ หรือข*าวท่ีปราศจากแหล*งข*าวอ�างอิง 

 ข�อ 9 การนําเสนอข*าวต�องไม*ทําให�เกิดความเข�าใจผิดต*อเนื้อหาของข*าว 

 ข�อ 10 วิธีการท่ีได�มาซ่ึงข*าว ภาพข*าว หรือข�อมูลประกอบข*าว ต�องกระทําโดยคํานึงถึงมาตรฐาน 

จริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

 ข�อ 11 การนําเสนอข*าวต�องไม*ก*อให�เกิดความเสื่อมเสียต*อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย0 

 ข�อ 12 การนําเสนอข*าวต�องคํานึงถึงศีลธรรม วัฒนธรรม ความสงบเรียบร�อยของสังคมและประโยชน0

สาธารณะ 

 ข�อ 13 ภาษาท่ีใช�ในการนําเสนอข*าว ต�องเป7นภาษาท่ีเหมาะสม สื่อความหมายได�ชัดเจน 

 ข�อ 14 การนําเสนอข*าวให�คํานึงถึงความแตกต*าง หลากหลาย ของบุคคลในสังคม 

 ข�อ 15 การนําเสนอข*าวต�องไม*ละเมิดศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0และให�ความคุ�มครองต*อสิทธิมนุษยชน

ของเด็ก สตรี และผู�ด�อยโอกาส 

 ข�อ 16 การเสนอข*าวต�องไม*นําเสนอข*าวท่ีลามก อนาจาร น*าหวาดเสียว หรือภาพท่ีอาจทําให�เกิดการ

เลียนแบบในทางท่ีขัดต*อกฎหมาย วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีต*อสังคม 

 ข�อ 17 การเสนอข*าวต�องไม*ส*งเสริมความเชื่อในเรื่องโชคลาง งมงายหรือ เรื่องท่ีขัดต*อหลักศาสนา 

ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติ 

 ข�อ 18 การเสนอข*าวต�องไม*เสนอข*าวแฝงโฆษณา สินค�าหรือบริการ และไม*ก*อให�เกิดความสับสน

ระหว*างข*าวกับโฆษณา 
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 ข�อ 19 ต�องปกป{ดชื่อตัว ชื่อสกุล รูปร*าง ลักษณะ และสถานะของแหล*งข*าว รวมท้ังข�อมูล หรือ

ข*าวสารสําคัญท่ีแหล*งข*าวประสงค0ให�ปกป{ด 

 ข�อ 20 การนําเสนอหรือเผยแพร*ข�อมูลหรือข*าวสารท่ีผิดพลาด ต�องดําเนินการแก�ไขข�อผิดพลาด โดย

ทันที พร�อมท้ังขออภัยในความผิดพลาดนั้นด�วย 

 ข�อ 21 การแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ0ข�อมูลข*าวสารต�องให�ความเป7นธรรมแก*ผู�ถูกพาดพิง และ

ต�องแยกแยะให�ชัดเจนว*าเป7นข�อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 

 ข�อ 22 ต�องแสดงให�เห็นถึงความพยายามในการให�ความเป7นธรรมแก*ผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝLาย 

 ข�อ 23 หากมีการอ�างอิงหรือคัดลอกข�อมูลหรือข�อมูลข*าวสารจากแหล*งข�อมูล ต�องแจ�งท่ีมาของ

แหล*งข�อมูลหรือข*าวสารท่ีนํามาเสนอหรือเผยแพร*ดังกล*าว 

 หมวด 2 จริยธรรมของผู
ปฏิบัติงานข%าว 

 ข�อ 24 ไม*ประพฤติหรือปฏิบัติงาน อันนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียต*อจริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

 ข�อ 25 ละเว�น อามิสสินจ�าง หรือผลประโยชน0อ่ืนใด ท้ังท่ีมีมูลค*า หรือ สิทธิประโยชน0ใด ๆ ท่ีจะทําให�

การปฏิบัติงานไม*เป7นไปตามมาตรฐานจริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

 ข�อ 26 ความสัมพันธ0ระหว*างผู�ปฏิบัติงานข*าว กับแหล*งข*าว ควรเป7นไปโดยยึดหลักของจริยธรรมแห*ง

วิชาชีพสื่อสารมวลชน 

 ข�อ 27 ต�องไม*อวดอ�างตําแหน*งหน�าท่ีของผู�ประกอบวิชาชีพข*าวเพ่ือเรียกร�องประโยชน0ท่ีไม*เป7นธรรม 

 ข�อ 28 ให�นําระเบียบนี้มาใช�บังคับแก*ผู�ปฏิบัติงาน หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง กับการผลิตและนําเสนอรายการ

อ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับข*าว ผ*านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน0 สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ0 สื่ออิเล็กทรอนิกส0 หรือสื่อ

อ่ืนใดของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) โดยอนุโลม 

 หมวด 3 กลไกและระบบบังคับใช
 

 ข�อ 29 ผู�ปฏิบัติงานหรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง หรือพนักงานท่ีปฏิบัติงานด�านข*าวต�องประพฤติ และวางตนอยู*

ในกรอบระเบียบนี้อย*างเคร*งครัด ท้ังนี้ ให�คณะกรรมการจริยธรรมของผู�บริหารและพนักงาน กํากับดูแลความ

ประพฤติของพนักงานให�เป7นไปตามระเบียบนี้ 

 ข�อ 30 กรณีมีการร�องเรียนหรือปรากฏเหตุท่ีพนักงานปฏิบัติฝLาฝ�นระเบียบนี้ให�คณะกรรมการ

จริยธรรมของผู�บริหารและพนักงาน เป7นผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
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 ข�อ 31 การพิจารณาสําหรับกรณีมีการปฏิบัติฝLาฝ�นระเบียบนี้ ให�พิจารณาจากพฤติกรรมการฝLาฝ�น 

ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ระดับตําแหน*ง หน�าท่ี ความรับผิดชอบของผู�ฝLาฝ�น ลักษณะการกระทํา 

และความเสียหายท่ีบริษัทได�รับหรืออาจได�รับ ตลอดจนสาเหตุอ่ืนอันสมควรนํามาประกอบการพิจารณา 

 

10) หลักจริยธรรมของคนข%าวในเครือเนช่ัน  

 คนทําสื่อในเครือเนชั่นมีความตระหนักอย*างลึกซ้ึงว*า สังคมคาดหวังมาตรฐานจริยธรรมของคนทําข*าว

สูงกว*าผู�คนในหลายอาชีพ และในฐานะท่ีอาสามาเป7นผู�เสาะแสวงหา ข�อมูลข*าวสารมืออาชีพ ถือว*าไม*มีอะไร 

มีค*ากว*า “ความน*าเชื่อถือ” ของสังคมโดยส*วนรวม และ “ความน*าเชื่อถือ” ท่ียั่งยืนถาวรย*อมมาจากการยึดม่ัน

ในหลักปฏิบัติท่ีมีจริยธรรมท่ีถือเอาความถูกต�อง เท่ียงธรรม ยุติธรรมและความรอบด�านของการทําหน�าท่ี 

อย*างมุ*งม่ัน โปร*งใส และสอดคล�องกับทํานองคลองธรรมแห*งสื่อมวลชนท่ีอิสรเสรีและรับผิดชอบ 

  4.1) จริยธรรมของผู�ประกอบวิชาชีพสื่อ เพ่ือให�ผู�สื่อข*าว ช*างภาพ ฝLายผลิตและฝLายอ่ืน ๆ  

ในกองบรรณาธิการของทุกสื่อในเครือเนชั่น มีมาตรฐานทางด�านจริยธรรมแห*งวิชาชีพ และเพ่ือธํารงไว�ซ่ึง 

ความน*าเชื่อถือและความรับผิดชอบท่ีมีต*อสังคม จึงกําหนดข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพของสื่อใน

เครือเนชั่น ดังนี้  

  - ต�องไม*ประพฤติหรือปฏิบัติการใด ๆ อันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห*งวิชาชีพ 

  - ต�องไม*อวดอ�างหรืออาศัยตําแหน*ง หน�าท่ี เพ่ือเรียกร�องสิทธิหรือผลประโยชน0ใด ๆ ท่ี 

ไม*ชอบธรรม  

  - ต�องละเว�นการรับอามิสสินจ�าง หรือผลประโยชน0ใด ๆ เพ่ือให�กระทําการหรือไม*กระทําการ

ใดอันจะขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างถูกต�อง รอบด�าน  

  - ละเว�นการรับอภิสิทธิ์ หรือตําแหน*ง หรือการตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพ่ือให�กระทําการ

หรือไม*กระทําการใด อันจะขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างถูกต�องรอบด�าน 

  - การเสนอข*าวและภาพของสื่อต*าง ๆ ในเครือเนชั่น พึงตระหนักถึงความสําคัญของข*าวและ

ภาพต*อสาธารณชน ไม*เสนอข*าวหรือภาพในทํานองชวนเชื่อในเรื่องท่ีไม*เป7นประโยชน0ต*อสาธารณะ  

  - ต�องใช�วิธีท่ีสุภาพและสุจริตในการหาข�อมูลข*าวสาร รวมถึงภาพต*าง ๆ  

  - การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ไม*ว*าจะเป7นรูปแบบของบทความ ความเห็น หรือบทวิเคราะห0 

พึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจ และไม*มีพันธกรณีอ่ืนใด นอกจากมุ*งปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือสาธารณชน โดยไม*ยอม 

ให�อิทธิพลหรือผลประโยชน0อ่ืนใดมาครอบงําความคิดเห็น  
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  - ละเว�นการล*วงละเมิดสิทธิส*วนบุคคล เว�นแต*กรณีท่ีพิสูจน0ได�ว*ากระทําไปเพ่ือประโยชน0

สาธารณะ  

  - เสนอข*าวด�วยความระมัดระวังและรอบคอบให�อยู*ในขอบเขตของศีลธรรมและวัฒนธรรม 

พึงระวังไม*ให�ตกเป7นเครื่องมือของการเผยแพร*ข�อมูล หรือประกาศโฆษณาท่ีน*าสงสัยว*าจะเป7นภัยแก*สังคมหรือ

สาธารณชน  

  - หลีกเลี่ยงการเผยแพร*ประกาศ หรือโฆษณา ท่ีมีเหตุให�น*าเชื่อว*าเจ�าของประกาศโฆษณานั้น 

มีเจตนาทําให�ผู�อ*านหลงเชื่อในสิ่งท่ีงมงาย  

  - ภาษาท่ีใช�ในข*าว บทความ ความเห็น หรือบทวิเคราะห0 พึงหลีกเลี่ยงคําท่ีไม*สุภาพ  

มีความหมายเหยียดหยาม สร�างความรู�สึกเกลียดชังหรือความรู�สึกแตกแยกในสังคม 

  4.2) จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น ในการปฏิบัติหน�าท่ีของสื่อมวลชนทุกสื่อในเครือเนชั่น 

ต�องยึดข�อบังคับต*อไปนี้อย*างเคร*งครัด ดังนี้ 

  - การรายงานข*าว ต�องเสนอเฉพาะข�อเท็จจริงให�ครบถ�วน รอบด�าน และต�องตรวจสอบ 

ความถูกต�องก*อน ผู�สื่อข*าวตลอดจนบรรณาธิการข*าวท่ีเก่ียวข�องต�องแสดงความพยายามในการให�ความเป7น 

ธรรมแก*ทุกฝLายท่ีเก่ียวข�อง 

  - การพาดหัวข*าว และโปรย ต�องไม*ใช�คําพูดจนเกินจากข�อเท็จจริงในข*าว 

  - ข*าวทุกเรื่องต�องนําเสนอเพ่ือประโยชน0ของสาธารณะเป7นสําคัญ ห�ามใช�เป7นเครื่องมือเพ่ือ

แสวงหาผลประโยชน0ส*วนตนหรือหมู*คณะ 

  - ต�องไม*แต*งเติมเนื้อหาสาระของข*าวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินเลยจากความเป7นจริง และภาพ

ทุกภาพท่ีจะนําลงตีพิมพ0หรือออกอากาศ ต�องเป7นภาพท่ีได�จากสถานท่ีหรือเหตุการณ0จริงเท*านั้น ภาพหรือข*าว

จะเป7นภาพท่ีมีการตัดต*อ ต*อเติม หรือตกแต*งไม*ว*าจะเป7นการทําด�วยมือ หรือกระบวนการคอมพิวเตอร0กราฟ{ก

ใด ๆ ไม*ได�โดยเด็ดขาด 

  - ไม*เสนอข*าวหรือภาพด�วยความลําเอียง หรือมีอคติส*วนตนเป7นท่ีตั้งหรือแอบแฝง  

  - ต�องไม*สอดแทรกความคิดเห็นส*วนตัวลงในข*าว   

  - การเสนอข*าวหรือภาพท่ีมีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแก*บุคคล คณะบุคคล หรือ

องค0กรใด ๆ ต�องพยายามให�ฝLายท่ีถูกกล*าวหาได�มีโอกาสชี้แจงและแสดงข�อเท็จจริงด�วย  
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  - ต�องไม*เสนอข*าวอย*างเลื่อนลอยปราศจากแหล*งท่ีมาชัดเจน ข*าวลือหรือข*าวจากแผ*นปลิว 

พึงระบุชื่อบุคคลท่ีให�สัมภาษณ0หรือให�ข�อมูลอย*างเป{ดเผย เว�นแต*จะมีเหตุอันควรปกป{ดเพ่ือสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัยของแหล*งข*าว และต�องเป7นประโยชน0ต*อสิทธิในการรับรู� ข*าวสารของสาธารณชน  

  - ต�องปกป{ดชื่อและฐานะของบุคคลท่ีให�ข*าวไว�เป7นความลับ หากได�ให�คําม่ันแก*แหล*งข*าวนั้น

ไว� เช*นเดียวกับการต�องปกป{ดชื่อจริงของผู�ใช� “นามปากกา” หรือ “นามแฝง” ในงานเขียนหรือรายงานด�วย  

  - ในการเสนอข*าวหรือภาพใด ๆ ต�องหลีกเลี่ยงการล*วงละเมิดศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0ของ

บุคคลท่ีตกเป7นข*าว โดยเฉพาะอย*างยิ่ง ต�องให�ความคุ�มครองอย*างเคร*งครัดต*อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและ

ผู�ด�อยโอกาส 

  - ต�องไม*เสนอภาพท่ีอุจาด ลามกอนาจาร น*าหวาดเสียว หรือท่ีอาจละเมิดศีลธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม   

  - ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ0 วิจารณ0 ต�องให�ความเป7นธรรมแก*ฝLายท่ีถูก

พาดพิงและทุกฝLายท่ีเก่ียวข�องโดยเท*าเทียมกัน  

  - ข�อความท่ีเป7นประกาศโฆษณา ท่ีปรากฏอยู*ในหนังสือพิมพ0 หรือท่ีออกอากาศ ต�องแสดงให�

เห็นชัดว*าเป7นประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป7นการเสนอข*าวหรือความคิดเห็นมิได�  

  - เม่ือคัดลอกข�อความจากหนังสือพิมพ0 สิ่งพิมพ0 หรือแหล*งข�อมูลอ่ืน ๆ ต�องบอกท่ีมาข�อความ

นั้น  

  การเสนอข*าวต�องไม*เป7นการซํ้าเติมความทุกข0 หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก*ผู�ท่ีตกเป7นเหยื่อ

หรือผู�เสียหาย  

  ข*าวท่ีเก่ียวข�องกับศาสนาหรือมีผลถึงลัทธิความเชื่อของคนกลุ*มใดกลุ*มหนึ่ง จะต�องผ*านการ

ตรวจสอบข�อเท็จจริงอย*างถ่ีถ�วนก*อน หากไม*สามารถกระทําได� พึงงดเว�นการเสนอข*าวนั้น  

  เม่ือมีการเสนอข*าวผิดพลาด ต�องแก�ไขข�อผิดพลาด ดังกล*าวโดยไม*ชักช�า 

 

 

 
 

 ในยุคปEจจุบันท่ีเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถเชื่อมโยงโลกท้ังใบเข�าด�วยกันในพริบตา จริยธรรม 

สื่อมวลชนยิ่งเป7นประเด็นท่ีควรพิจารณาและส*งเสริม เพราะหากสื่อทํางานอย*างไม*มีจริยธรรม อาจเกิดความ

เสียหายแผ*ขยายไปถึงระดับโลกได�เช*นกัน แนวคิดในการร*างมาตรฐานกลางทางจริยธรรมสื่อนั้น เกิดข้ึนมาเป7น

2.2 จริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนระดับนานาชาติ        
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เวลานาน และในบางภูมิภาคของโลกก็ได�ทําสําเร็จแล�ว ในขณะท่ีบางภูมิภาคกําลังอยู*ในข้ันตอนของความ

พยายามดําเนินการให�สําเร็จ อย*างไรก็ตาม ปEจจุบันนี้ยังไม*ปรากฏว*ามีมาตรฐานจริยธรรมกลางท่ีเป7นท่ียอมรับ

จากสมาคมนักข*าวและสํานักข*าวส*วนใหญ*ในระดับสากล (Ward, 2019) 

 ความพยายามในการสร�างมาตรฐานจริยธรรมกลางของสื่อมวลชนสากลเกิดข้ึน เพราะความ 

ไม*เท*าเทียมในการเข�าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร และต�องการลดอํานาจการควบคุมสื่อในโลกนี้ โดยกลุ*มประเทศ

ตะวันตก นับแต*เริ่มทศวรรษท่ี 1970 พยายามก*อต้ังระเบียบสารสนเทศและการสื่อสารของโลกใหม* (New 

World Information and Communication Order: NWICO) เกิดข้ึน เพราะความเกรงกลัวว*าสื่อในประเทศ

ตะวันตกและค*านิยมตะวันตกจะคุกคามค*านิยมทางวัฒนธรรมของประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ทําให�เกิดความ

พยายามปฏิรูประบบสื่อโลก ซ่ึงเป7นเรื่องท่ีกว�างกว*าเรื่องจริยธรรม เพราะไม*ใช*เพียงการแสวงหาบรรทัดฐาน

สําหรับนักวิชาชีพสื่อ เพ่ือทํางานในสภาวะท่ีต�องเผชิญกับการความยากลําบากในการตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีต�อง

รายงานให�ประชาชนทราบ แต*การปฏิรูปมีขอบเขตรวมถึงเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีของสื่อด�วย 

 ความจําเป7นท่ีควรจะมีจริยธรรมสากลของสื่อมวลชนมีเหตุผลอยู*สองประการคือ 1) ปEญหาในทาง

ปฏิบัติ เนื่องจากจริยธรรมสื่อมวลชนท่ีมีอยู*เดิมไม*สามารถครอบคลุมปEญหาจริยธรรมใหม* ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ

สื่อมวลชนท่ีทํางานในระดับสากล / นานาชาติ และ 2) ปEญหาในทางจริยธรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทําให�คนเข�าถึงข�อมูลข*าวสารในระดับโลก เช*น การสื่อสารผ*านดาวเทียมและ

อินเทอร0เน็ต ดังนั้นสื่อมวลชนจึงควรมีความรับผิดชอบในระดับโลกแบบใหม*ซ่ึงแตกต*างไปจากเดิม โดยควร

คํานึงถึงความหลากหลายในมิติต*าง ๆ ในโลกด�วย มิฉะนั้นการทํางานท่ีขาดจริยธรรมของสื่อมวลชนจึงอาจ

ส*งผลกระทบในระดับโลกได�เช*นกัน 

 Ward (2019) ได�เสนอแนวทางของการสร�างจริยธรรมสื่อมวลชนสากลไว� ดังนี้ 1) การตีความใหม*ใน

บทบาทและเปHาหมายทางจริยธรรมของสื่อมวลชนในระดับโลก / ระดับสากล 2) การตีความใหม*ในหลักปฏิบัติ

และมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อมวลชนในปEจจุบัน เช*น ประเด็นความเป7นกลาง การสร�างสมดุลของข*าว 

และความเป7นอิสระ 3) การสร�างบรรทัดฐานใหม*และแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเป7นแนวทางในการทํางานของ

สื่อมวลชนระดับสากล แนวคิดของจริยธรรมสากลจะมีความแตกต*างจากจริยธรรมแบบเดิมของสื่อมวลชน 

ใน 3 ประการ คือ 1) จริยธรรมสื่อมวลชนสากลจะทําหน�าท่ีเป7นตัวแทนสาธารณะในระดับสากล มีเปHาหมาย 

ในการช*วยให�โลกนี้ได�รับข�อมูลข*าวสารท่ีถูกต�องและหลากหลาย ต*อต�านการบิดเบือนข�อมูลข*าวสารจาก 

ผู�เผด็จการ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสร�างข�อมูลข*าวสารเพ่ือผลประโยชน0ฝLายใดฝLายหนึ่ง 2) 

จริยธรรมสื่อมวลชนสากลจะทํางานเพ่ือตอบสนองความต�องการของพลเมืองโลกเป7นหลัก ไม*ยึดติดกับภูมิภาค
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หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง และ 3) การส*งเสริมความเข�าใจท่ีไม*ยึดกลุ*มหรือเหล*า โดยใช�แหล*งข�อมูลและ

มุมมองท่ีหลากหลายในระดับนานาชาติ ต*อต�านความเป7นชาติพันธุ0นิยมหรือชาตินิยม 

 ดังนั้น จะเห็นได�ว*าแนวคิดเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนในระดับสากล เม่ือนํามาใช�กับกรอบจริยธรรม 

ของสื่อมวลชนแล�ว ย*อมมีความแตกต*างกันในมิติท่ีมีความเป7นสากลมากข้ึน เช*น ประเด็นความเป7นกลาง 

ท่ีเคยหมายถึงการให�ข�อมูลข*าวสารท่ีไม*เข�าข�างฝLายหนึ่งฝLายใดในประเทศของตน เม่ือกล*าวถึงประเด็น 

ความเป7นกลางในระดับสากลแล�ว สื่อมวลชนจะต�องมีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน คือต�องไม*เข�าข�างประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือวัฒนธรรมของชาติใดชาติหนึ่ง โดยเฉพาะในการรายงานข*าว ในประเด็นเก่ียวกับนานาชาติ 

ดังนั้น การรายงานข*าวของสื่อมวลชน จึงต�องมีความสมดุลคือใช�แหล*งข�อมูลนานาชาติท่ีถูกต�องและมีมุมมอง

ข�ามวัฒนธรรม และควรคํานึงถึงความสําคัญของการกําหนดวาระและการตีกรอบข*าวในระดับนานาชาติ 

 แนวคิดและความพยายามในการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนระดับนานาชาติได�เกิดข้ึนมา

เป7นเวลานาน และมีการดําเนินการโดยองค0กรสื่อต*าง ๆ ในการประชุมวิชาชีพสื่อมวลชนนานาชาติ เช*น 

สหพันธ0สื่อมวลชนนานาชาติ (International Federation of Journalists: IFJ) ได�รับรองปฏิญญาหลักปฏิบัติ

ของสื่อมวลชน (Declaration of Principles on the conduct of journalists) ในการประชุมใหญ*ระดับโลก

ของสหพันธ0สื่อมวลชนนานาชาติครั้งท่ี 2 ณ เมืองบอร0โด ประเทศฝรั่งเศส ระหว*างวันท่ี 25 - 28 เมษายน พ.ศ. 

2497 และต*อมาได�รับการแก�ไขในการประชุมใหญ*ของ IFJ ครั้งท่ี 18 ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟ{นแลนด0 

ระหว*างวันท่ี 2 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2529 

 องค0การการศึกษา วิทยาศาสตร0และวัฒนธรรมแห*งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได�มีการประชุมองค0กรวิชาชีพสื่อมวลชนระดับภูมิภาค

และระดับนานาชาติหลายครั้งนับแต* พ.ศ. 2521 - 2526 ในการเตรียมร*างหลักจริยธรรมวิชาชีพนานาชาติ

เพ่ือให�องค0กรวิชาชีพท้ังในระดับชาติและในระดับภูมิภาคได�ใช�เป7นแนวทางปฏิบัติกลางร*วมกัน และได�มีการ

ประกาศใช�ในการประชุมองค0กรสื่อมวลชนครั้งท่ี 4 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 หลักการของจริยธรรมนานาชาติท่ีออกโดย IFJ และ UNESCO มีความคล�ายคลึงกัน เพราะเป7น 

การกล*าวถึงหลักการพ้ืนฐานในการทําหน�าท่ีของสื่อมวลชน อันได�แก* การแสวงหาความจริงและการนําเสนอ 

ความจริงต*อสาธารณะ ความเป7นกลาง ความซ่ือสัตย0 ความรับผิดชอบต*อสังคม การเคารพความเป7นส*วนตัว

และศักด์ิศรีของความเป7นมนุษย0 การเคารพค*านิยมสากลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังการ

คํานึงถึงประโยชน0สาธารณะ เป7นต�น อย*างไรก็ตามหลายประเทศในโลกได�มีความพยายามสร�างกรอบจริยธรรม

สื่อมวลชนสําหรับภูมิภาคของตนเอง เช*น กลุ*มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต� กลุ*มประเทศตะวันออกกลาง 
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กลุ*มประเทศยุโรป เป7นต�น ตัวอย*างของการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนนานาชาติโดยองค0กรวิชาชีพ

ต*างๆ ได�แก* 

 1) จริยธรรมส่ือมวลชนยุโรป 

 จริยธรรมสื่อมวลชนท่ีจัดทําข้ึนโดยองค0กรสื่อของประเทศต*าง ๆ ในยุโรปมีเป7นจํานวนมาก เม่ือปM พ.ศ. 

2551 มีประมวลจริยธรรมสื่อมวลชนจํานวน 50 ฉบับ จาก 46 ประเทศ บางประเทศมีมากกว*า 1 ฉบับ องค0กร

วิชาชีพสื่อมวลชนมีความพยายามท่ีจะสร�างมาตรฐานจริยธรรมกลางของสื่อมวลชนในยุโรปมาอย*างต*อเนื่อง 

แต*ก็ยังไม*มีการรับรองร*างใดร*วมกันอย*างเป7นทางการ ร*างจริยธรรมกลางของสื่อมวลชนท่ีนําเสนอนี้เป7นร*างท่ี 

4 ซ่ึงนําเสนอต*อองค0กรวิชาชีพต*าง ๆ เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป7นแนวทางปฏิบัติสําหรับสื่อมวลชน 

ท้ังสื่อกระแสหลักและสื่อดิจิทัล มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

  1.1) การแสวงหาความจริง  

  - ไม*เผยแพร*ข�อมูลท่ีรู�อยู*แล�วว*าไม*ถูกต�อง  

  - อ�างอิงแหล*งท่ีมาของรายงาน ข*าวลือ และข�อสันนิษฐานท่ีไม*ได�รับการยืนยัน  

  - แยกแยะระหว*างข�อเท็จจริงและความคิดเห็น และระหว*างข�อเขียนกับเนื้อหา เชิงโฆษณา  

  - ตรวจสอบข�อมูลท้ังถ�อยคําและภาพเพ่ือความถูกต�อง  

  - ไม*ละเว�นหรือบิดเบือนข�อมูลสําคัญจากเนื้อหา หัวข�อเรื่อง ภาพ หรือคําบรรยายภาพ  

  - ให�สิทธิผู�ท่ีเก่ียวข�องกับข*าวได�ชี้แจงข�อเท็จจริง  

  - แก�ไขข�อความท่ีพบว*าไม*ถูกต�อง โดยเฉพาะเรื่องส*วนบุคคล  

  - ระบุและเชื่อมโยงแหล*งท่ีมาของข�อมูลเท*าท่ีสามารถทําได�  

  - เป{ดรับความคิดเห็นของผู�อ่ืนเก่ียวกับเนื้อหาของบทความ   

  -  ไม*รับผลประโยชน0ทางการเงินจากข�อมูลทางการเงินท่ีไม*ได�เผยแพร* หรือให�ข�อมูลดังกล*าว

แก*ผู�อ่ืน 

  1.2) เคารพความเป7นส*วนตัว เว�นแต*กรณีท่ีเป7นประโยชน0สาธารณะอย*างชัดแจ�ง   

  - ไม*รุกล้ําชีวิตส*วนตัวของผู�อ่ืนโดยไม*ได�รับอนุญาต เว�นแต*แน*ใจว*าเป7นประโยชน0สาธารณะ  

  - รักษาความลับของข�อมูลท่ีถูกร�องขอว*าให�เป7นความลับ  

  - แสวงหาข�อมูลด�วยความซ่ือสัตย0 ตรงไปตรงมา ด�วยวิธีการท่ีเป{ดเผย เว�นแต*การสืบข*าวนั้น

เก่ียวข�องกับประโยชน0สาธารณะหรือเก่ียวข�องกับพยานหลักฐาน ซ่ึงไม*อาจได�มาโดยวิธีการท่ีตรงไปตรงมาได� 
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  - นําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับเด็ก วัยรุ*น หรือคนไข�ในโรงพยาบาลด�วยความรู�สึกอ*อนไหวเป7น

พิเศษ 

  1.3) ปกปHองเสรีภาพของสื่อและสิทธิของผู�เขียน  

  - ต*อต�านการถูกคุกคามเพ่ือโน�มน�าว บิดเบือน หรือหยุดยั้งข�อมูล  

  - ปกปHองเสรีภาพในการสืบข*าวและเผยแพร*ข�อมูลอย*างซ่ือสัตย0 รวมท้ังเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นและวิพากษ0วิจารณ0 และสิทธิท่ีจะได�รับรู�ข�อมูลข*าวสารของประชาชน  

  - ไม*รับผลประโยชน0ส*วนตัว ไม*ว*าจะเป7นเงินสด ของใช� การท*องเท่ียว ดูงาน หรือพักผ*อน

ส*วนตัว หรือการได�รับเข�าเป7นสมาชิกของสมาคมพิเศษท่ีอาจจะทําให�ภาพลักษณ0ของตนเสื่อมเสีย 

  - ส*งเสริมการเข�าถึงข�อมูลของหน*วยงานและคลังข�อมูลสาธารณะโดยไม*เสียค*าใช�จ*าย  

  - หลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน ให�อ�างอิงแหล*งข�อมูลและเคารพสิทธิของผู�เขียน  

  1.4) ปฏิเสธการเลือกปฏิบัติและการนําเสนอเรื่องเกินจริง  

  - ไม*เผยแพร*เนื้อหาท่ีอาจจะนําไปสู*ความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติต*อบุคคล เก่ียวกับวัย  

เพศสภาพ ชาติพันธุ0 สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ  

  - หลีกเลี่ยงการเน�นรายละเอียดเก่ียวกับความรุนแรงโหดร�าย เว�นแต*จะเก่ียวข�องกับ

ประโยชน0สาธารณะอย*างชัดเจน  

  - ไม*นําเสนอผลการวิจัยท่ียังไม*จบสิ้นกระบวนการ เนื่องจากอาจก*อให�เกิดความคาดหวังหรือ

ความกลัวท่ีไม*ถูกต�องในกลุ*มผู�เก่ียวข�องได� 

  1.5) เชื่อในความบริสุทธิ์ ปกปHองแหล*งข*าวและผู�เก่ียวข�อง  

  - เชื่อในความบริสุทธิ์ของผู�ถูกกล*าวหาในการดําเนินการภายใต�กระบวนการยุติธรรม  

  -  ไม*นําเสนอเรื่องราวของบุคคลว*าเป7นผู�กระทําผิด ในขณะท่ียังไม*มีคําตัดสินว*ากระทําผิด

จริงตามกฎหมาย  

  - หลีกเลี่ยงการระบุชื่อญาติพ่ีน�องและเพ่ือนของผู�ถูกกล*าวหาในคดีอาชญากรรม เว�นแต*คน

เหล*านั้นมีส*วนเก่ียวข�องกับคดี  

  - ไม*เป{ดเผยอัตลักษณ0ของเหยื่อในคดีความรุนแรงทางเพศ เว�นแต*เป7นความต�องการของ

เหยื่อเอง  

  - พึงใช�ความระมัดระวังอย*างยิ่งเม่ือตีพิมพ0เผยแพร*ประเด็นท่ีอาจมีการระบุ ชื่อคณะทํางาน

ฝLายกฎหมายหรือเจ�าหน�าท่ีตํารวจท่ีเก่ียวข�องในคดีเก่ียวกับองค0กรอาชญากรรม  
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  - ปกปHองอัตลักษณ0ของแหล*งข*าวผู�ให�ข�อมูลและเนื้อหาท่ีเป7นความลับ เว�นแต*จะพิสูจน0ได�ว*า

แหล*งข*าวนั้นต้ังใจจะให�ข�อมูลอันเป7นเท็จ 

 

 2) จริยธรรมส่ือมวลชนของกลุ%มชาติอาหรับ 

 กฎบัตรแห*งเกียรติยศเก่ียวกับข�อมูลข*าวสารของประเทศในกลุ*มอาหรับ (Arab Information 

Charter of Honour) ซ่ึงมีการทบทวนโดยสภารัฐมนตรีข�อมูลข*าวสารของอาหรับ ระหว*างวันท่ี 2 - 3 

สิงหาคม พ.ศ. 2521 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต0 ได�กําหนดกรอบการดําเนินการเก่ียวกับการสื่อสารของ

ประเทศในกลุ*มอาหรับ โดยมีหลักท่ัวไปรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต*จะต�องคํานึงถึงความ

รับผิดชอบเป7นหลักสําคัญ ดังนั้น การใช�เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะต�องไม*กระทบเสรีภาพของผู�อ่ืน

เช*นกัน นอกจากนั้นยังได�กําหนดความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในกลุ*มประเทศอาหรับไว�หลายประการ เช*น 

การรับผิดชอบต*อมนุษยชาติของอาหรับ การนําเสนอความจริงท่ีบูรณาการเอกลักษณ0ของชาติอาหรับ ท้ังด�าน

วัฒนธรรม สังคม และการเมือง สื่อมวลชนของกลุ*มประเทศอาหรับ ควรคํานึงถึงความสามัคคีของกลุ*มประเทศ

อาหรับในการนําเสนอข�อมูลข*าวสาร การยึดม่ันความซ่ือสัตย0 ความเป7นกลาง การออกเสียงและการใช�ภาษา

อาหรับให�ถูกต�อง สื่อมวลชนอาหรับควรให�ความสนใจเป7นพิเศษกับข�อมูลข*าวสารท่ีผลิตโดยประเทศในกลุ*ม

อาหรับหรือหนังสือพิมพ0ท่ีเป7นมิตรกับกลุ*มอาหรับ (Noedenstreng, 1899) สําหรับประมวลจริยธรรมของ

สื่อมวลชนอาหรับซ่ึงได�รับการรับรอง ในการประชุมสหพันธ0นักหนังสือพิมพ0อาหรับครั้งท่ี 3 (Third 

Conference of the Federation of Arab Journalists) เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2515 ท่ีกรุงแบกแดด 

ประเทศอิรัก มีหลักการสําคัญดังนี้  

  2.1) การยึดม่ันต*อความเป7นกลางของสาธารณะ และสิทธิของชาติอาหรับเพ่ือความเป7น

อันหนึ่งอันเดียวกัน เสรีภาพ และความก�าวหน�าของชาติอาหรับ  

  2.2) ต�องเคารพสิทธิของบุคคลด�านศักด์ิศรีและความเป7นส*วนตัว และไม*ควรนําเสนอเรื่องราว

ส*วนตัวหรือครอบครัวท่ีจะมีผลกระทบต*อความสัมพันธ0ในครอบครัว  

  2.3) ไม*ควรนําเสนอด�วยการฉวยโอกาส ไม*ซ่ือสัตย0 และหม่ินประมาทผู�อ่ืน  

  2.4) ควรยึดม่ันกับความจริงและข�อเท็จจริงท่ีเป7นกลาง จึงต�องแสวงหาข�อมูลข*าวสาร 

โดยวิธีการท่ีถูกต�องตามกฎหมาย และต�องแก�ไขให�ถูกต�องหากพบว*ามีข�อผิดพลาดเกิดข้ึน  
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  2.5) ต�องอยู*บนพ้ืนฐานของจริยธรรมวิชาชีพ ต�องเป{ดเผยการกระทําท่ีไม*เหมาะสมหรือการ

เรียกรับผลกําไร และให�ความสําคัญต*อผลประโยชน0ส*วนตัว โดยการตีพิมพ0ข*าวและเขียนข�อความท่ีมุ*งสร�าง

ความต่ืนเต�นหรือส*งเสริมการทุจริตและอาชญากรรม  

  2.6) ต�องสนับสนุนความยุติธรรมในศาล โดยต�องไม*เข�าข�าง ต*อต�านหรือให�การสนับสนุน 

ฝLายหนึ่งฝLายใดก*อนท่ีศาลจะพิจารณาตัดสิน  

  2.7) ต�องเคารพสิทธิในการตีพิมพ0เผยแพร*ผลงานของผู�อ่ืนและไม*คัดลอกผลงานของผู�อ่ืน  

  2.8) ก*อนการประกอบวิชาชีพ ควรให�มีการสาบานว*าจะปฏิบัติหน�าท่ีอย*างซ่ือสัตย0 และ

ตรงไปตรงมา รักษาความลับแห*งวิชาชีพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและประเพณี รวมท้ังการปกปHองศักด์ิศรี

แห*งวิชาชีพ 

  2.9) ควรมีเส�นแบ*งระหว*างการแสดงความคิดเห็นและการโฆษณา ไม*ควรให�การโฆษณา 

ชวนเชื่อ และความคิดเห็นทางการเมืองเข�าไปปะปนกับเนื้อหาท่ีเผยแพร* มิฉะนั้น ต�องระบุให�ชัดเจนว*าเนื้อหา

ส*วนนั้นเป7นการโฆษณา  

  การโฆษณาทางการเมืองท่ีทําข้ึนโดยองค0กรต*างชาติไม*สามารถเผยแพร*ได� นอกจากจะมี 

ความสอดคล�องกับนโยบายแห*งชาติ และในกรณีนั้นการเผยแพร*ควรมีราคาปกติเพ่ือท่ีจะไม*มีการแปรเปลี่ยน 

การโฆษณาเป7นการบริจาคทางอ�อมจากต*างประเทศ  

  สมาชิกและองค0กรสื่อมวลชนควรงดเว�นการเผยแพร*ชื่อของตนใต�การโฆษณา เพ่ือจะไม*ให�ถูก

นําชื่อเสียงและอิทธิพลทางศีลธรรมไปใช�โดยเจ�าของสินค�า การโฆษณาท่ีนําเสนอในรูปแบบการบริการสังคม 

มีหน�าท่ีสําคัญคือการเพ่ิมยอดสินค�าซ่ึงเป7นประโยชน0ต*อผู�บริโภค และหน�าท่ีนั้นจําเป7นต�องกระทําโดยการโกหก

และหลอกลวง หนังสือพิมพ0 นิตยสาร และสื่อมวลชนอ่ืน ๆ มีสิทธิท่ีจะตรวจสอบข�อมูลและข�อเท็จจริง 

ในโฆษณา เพ่ือธํารงรักษาชื่อเสียงของตน นอกจากนั้น สื่อมวลชนควรจัดพ้ืนท่ีสําหรับการโฆษณาให�กับ

ประเด็นพิเศษ ซ่ึงขัดแย�งกับผลประโยชน0สูงสุดของชาติอาหรับ เช*น การโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือประโยชน0ของรัฐ 

จักรวรรดินิยม การต*อต�านและการผูกขาดจากต*างชาติ 

 

 3) จริยธรรมของส่ือมวลชนอิสลาม 

 กฎบัตรของสื่อมวลชนอิสลาม ได�รับการรับรองในการประชุมสื่อมวลชนอิสลามนานาชาติครั้งท่ี 1  

ท่ีกรุงจาการ0ต�า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว*างวันท่ี 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2523 กฎบัตรนี้นับเป7นส*วนหนึ่งของ

ปฏิญญาจาการ0ต�า ประกอบด�วย 4 มาตรา ดังต*อไปนี้ (The Journal Rabitat Al - Alam Al  -Islami, 1980) 
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 มาตรา 1 ความเป7นอันหนึ่งอันเดียวกันของความเชื่อของชาวมุสลิมในค*านิยมอิสลามและหลักเกณฑ0 

ทางจริยธรรม การทํางานเพ่ือมุ*งบูรณาการบุคลิกภาพอิสลามของชาวมุสลิม ความพยายามนําเสนอข�อเท็จจริง

ภายใต�กรอบของกฎการปฏิบัติงานของอิสลาม ความพยายามคุ�นเคยกับคนมุสลิมในด�านการงานและสิทธิและ

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน  

 มาตรา 2 สื่อมวลชนมุสลิมควรส*งเสริมความเป7นเอกภาพของชาวมุสลิม สนับสนุนมาตรการทาง 

สติปEญญา ความเป7นภราดรภาพอิสลามและการยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืนในการแก�ไขปEญหา สื่อมวลชน

มุสลิม ควรยึดม่ันในการต*อสู�กับการล*าอาณานิคมทุกรูปแบบ ความก�าวร�าว ลัทธิชาตินิยมฟาสซิสต0และ 

ลัทธิชาติพันธุ0นิยม ต*อสู�กับลัทธิคืนสู*มาตุภูมิและนโยบายการล*าอาณานิคมของชนชาติยิว รวมท้ังการกดข่ี

ประชาชนชาวปาเลสไตน0 สื่อมวลชนมุสลิมควรระมัดระวังแนวคิดและแนวโน�มการต*อต�านอิสลาม  

 มาตรา 3 สื่อมวลชนอิสลามควรตรวจสอบเนื้อหาล*วงหน�าท้ังสื่อกระจายเสียงและแพร*ภาพและ 

สื่อสิ่งพิมพ0 เพ่ือปกปHองประชาคมโลกมุสลิมจากอิทธิพลท่ีเป7นอันตรายต*อบุคลิกภาพและคุณค*าของความเป7น

อิสลาม และเพ่ือปHองกันอันตรายท้ังปวง  

 - สื่อมวลชนควรปฏิบัติตามแนวทางท่ีสุภาพในการทํางาน ควรรักษาความซ่ือสัตย0ของวิชาชีพและ

ประเพณีอิสลาม หลีกเลี่ยงการใช�ถ�อยคําท่ีไม*เหมาะสม ไม*ตีพิมพ0เนื้อหาลามก อนาจาร หรือการเยาะเย�ย 

ถากถาง ใส*ร�ายปHายสี การปล*อยข*าวลือและรูปแบบอ่ืนของการหม่ินประมาท  

 - ไม*กระจายเสียงและแพร*ภาพ หรือตีพิมพ0สิ่งท่ีผิดศีลธรรมและผิดกฎความประพฤติท่ีสุภาพ ซ่ึง 

หมายรวมถึงการหลีกเลี่ยงการยกโทษอาชญากรรม ความรุนแรง การฆ*าตัวตาย หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีกระตุ�น 

ความหวาดกลัว หรือปลุกเร�าสัญชาตญาณฝLายตํ่า ไม*ว*าจะโดยทางตรงและทางอ�อม  

 - ไม*ควรให�มีการโฆษณาสินค�าซ่ึงฝLาฝ�นศีลธรรมอย*างเด็ดขาดทางสื่อกระจายเสียงและแพร*ภาพหรือ 

สื่อสิ่งพิมพ0 

 มาตรา 4 สื่อมวลชนอิสลามต�องยึดม่ันในการเผยแพร*ศาสนาอิสลาม การชี้แจงประเด็นศาสนาอิสลาม

และการปกปHองมุมมองแบบมุสลิม  

 - สื่อมวลชนควรแสวงหาและแนะนําคนมุสลิมให�รู�จักกันและกัน ควรให�ความสนใจในประวัติศาสตร0

และอารยธรรมอิสลาม และส*งเสริมภาษาอาหรับ และการเผยแพร*ภาษาในกลุ*มชนมุสลิม โดยเฉพาะอย*างยิ่ง 

ชนมุสลิมกลุ*มน�อย  

 - สื่อมวลชนควรรื้อฟ��นการควบคุมตามกฎหมายและจริยธรรมของศาสนาอิสลามแทนท่ีกฎหมายและ

หลักเกณฑ0ท่ีมนุษย0สร�างข้ึน  
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 - สื่อมวลชนควรต*อสู�เพ่ืออิสรภาพของชาวปาเลสไตน0 โดยเฉพาะอย*างยิ่งในดินแดนศักด์ิสิทธิ์  

 - สื่อมวลชนต�องอุทิศตนเพ่ือแนวคิดของความเป7นชาติอิสลามซ่ึงจะต�องไม*ถูก ปนเป��อนโดยลัทธิคลั่ง

ชาติอ่ืน ๆ  

 - สื่อมวลชนต�องสนับสนุนและต*อสู�กับความด�อยพัฒนาอย*างชัดแจ�ง และสนับสนุนความพยายาม 

เพ่ือมุ*งสู*การพัฒนาอย*างเต็มรูปแบบอันเป7นการประกันถึงสิ่งท่ีดีข้ึน และพลังอํานาจของชนชาติมุสลิม 

  

 4) จริยธรรมส่ือมวลชนอาเซียน 

 การศึกษาประเด็นด�านจริยธรรมสื่อในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�นั้น มิใช*ประเด็นใหม* 

โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นดังกล*าว อาทิ การประชุมระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการ  

การประชุมระดับผู�เชี่ยวชาญ การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาวิจัยมาแล�วเป7นเวลา

ยาวนาน เนื่องจากการตระหนักถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนท่ีมีต*อสาธารณะในแต*ละประเทศของภูมิภาค

อาเซียน เม่ือปM พ.ศ. 2532 ในการประชุมสมัชชาสหพันธ0สื่อมวลชนแห*งอาเซียน (The Confederation of 

ASEAN Journalists: CAJ) ครั้งท่ี 7 ได�มีการรับรองประมวลจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน 

เพ่ือมุ*งหมายให�เกิดสันติภาพและความก�าวหน�าในภูมิภาค โดยมีข�อกําหนด 10 ประเด็นหลัก ได�แก*  

  4.1) ใช�วิธีการท่ียุติธรรม เป{ดเผยและซ่ือสัตย0 เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข*าว รูปภาพหรือข�อมูลเอกสาร 

ท่ีจําเป7นต*อการปฏิบัติงานสื่อ ตลอดจนเพ่ือแสดงตัวว*าเป7นผู�ปฏิบัติงานด�านสื่ออย*างเหมาะสม  

  4.2) ไม*ยอมให�แรงจูงใจหรือผลประโยชน0มามีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงมุมมองท่ีอาจส*งผล 

ต*อความซ่ือสัตย0ในวิชาชีพ หรือบ่ันทอนศักด์ิศรีแห*งวิชาชีพได�  

  4.3) ไม*เรียกร�องหรือยอมรับอามิสสินจ�างอันมีค*า เงินทอง ของขวัญหรือผลประโยชน0ใด ๆ 

เพ่ือแลกกับการรายงานข*าวท่ีเป7นเท็จหรือเพ่ือระงับการรายงานข*าวท่ีเป7นจริง  

  4.4) รายงานข*าวและตีความข*าวด�วยความซ่ือสัตย0 ม่ันใจว*าใช�ความรู�และศักยภาพอย*างเต็ม

ความสามารถ ไม*ป{ดบังข�อเท็จจริงท่ีสําคัญหรือบิดเบือน ความจริงด�วยการกล*าวอ�างเกินจริง หรือการเน�นย้ํา

ข�อมูลท่ีผิดหรือไม*เหมาะสม  

  4.5) ต�องให�สิทธิในการชี้แจงโต�ตอบแก*บุคคลท่ีได�รับความเสียหาย จากการรายงานและ

นําเสนอข*าว  

  4.6) ต�องรักษาความลับของข�อมูลหรือเนื้อหาท่ีได�มาจากการปฏิบัติหน�าท่ี  
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  4.7) ต�องปกป{ดแหล*งข*าว และขัดขวางความพยามยามท่ีจะให�เป{ดเผย หากไม*ได�รับความ

ยินยอมจากแหล*งข*าว  

  4.8) พึงละเว�นการรายงานข*าวอันจะมีผลทําให�เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเกียรติยศของบุคคล 

เว�นแต*กรณีเพ่ือประโยชน0สาธารณะ  

  4.9) พึงใช�ความระมัดระวังอย*างรอบคอบต*อประเด็นความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

วัฒนธรรม และศาสนาในกลุ*มประเทศอาเซียน 

  4.10) ต�องไม*รายงานข*าว ความเห็นหรือข�อคิดเห็น ซ่ึงอาจเป7นอันตรายต*อความม่ันคงของ

ประเทศตน หรือปลุกปE�นยุยงให�เกิดความแตกแยกระหว*างประเทศสมาชิกอาเซียน แต*ควรส*งเสริม

ความสัมพันธ0อันดีระหว*างประเทศ  

  นอกจากแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนแห*งอาเซียนข�างต�นแล�ว ในช*วงระหว*างปM พ.ศ. 2537 -

2539 ได�มีการสัมมนาสมาคมวิชาชีพผู�สื่อข*าว ซ่ึงจัดโดยศูนย0สื่อสารสนเทศและการสื่อสารแห*งอาเซียน (Asian 

Media Information and Communication Center: AMIC) ในหลายเวที อาทิ การสัมมนา Media 

Monitor in Asian (พ.ศ. 2537) การสัมมนา Asian Values in Journalism (พ.ศ. 2538) และการสัมมนา 

Press Freedom and Professional Standard (พ.ศ. 2539) ซ่ึงมีนักวิชาชีพสื่อมวลชนจากประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ{ลิปป{นส0 สิงคโปร0 และประเทศไทย เข�าร*วมการสัมมนา ซ่ึงมีข�อเสนอแนะซ่ึงเป7น

ประโยชน0ต*อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและข�อบังคับทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล�อม วัฒนธรรม

และธรรมเนียมปฏิบัติของแต*ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากการสัมมนาทุกครั้ง ดังประเด็นสําคัญ ต*อไปนี้ 

(ไทยพีบีเอส, 2556) 

  (1) การเพ่ิมกลไกการเฝHาระวังเพ่ือปกปHองสื่อจาการถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพ  

  (2) การเชื่อมโยงเพ่ือลดช*องว*างในภูมิภาคในด�านคุณค*าทางสังคม ศีลธรรม เชื้อชาติและ 

ความเชื่อ ขณะเดียวกันต�องส*งเสริมคุณค*าด้ังเดิมของสังคมเอเชีย  

  (3) การลดช*องว*างระหว*างกฎหมายและการปฏิบัติตลอดจนแก�ไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย 

ท่ีคุกคามเสรีภาพสื่อ  

  นอกเหนือจากข�อเสนอแนะข�างต�นซ่ึงได�รับการยอมรับและประกาศใช�จากประเทศท่ีเข�าร*วม 

การสัมมนาแล�วนั้น ยังคงมีอีกหลายประเด็นท่ียังคงเป7นท่ีถกเถียงอยู* เนื่องจากในรายละเอียดอาจมีความ

แตกต*างกันในแต*ละประเทศ โดยประเด็นท่ีเป7นคําถาม อาทิ การตีความแนวคิดของสิทธิมนุษยชน ภายใต�
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บริบทของประเทศต*าง ๆ หลักเกณฑ0ในการคัดเลือกข*าว และความเป7นอิสระของสื่อ และโอกาสการปลอดจาก

การควบคุมของรัฐและการเมืองในแต*ละประเทศ 

  ในระดับของภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟ{ก สถาบันเพ่ือการพัฒนาวิทยุและโทรทัศน0แห*งภูมิภาค

เอเชียแปซิฟ{ก (Asian-Pacific Institute for Broadcasting Development: AIBD) ได�จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�อง

กับจริยธรรมสื่อหลากหลายกิจกรรมในภูมิภาค ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือการประชุมหัวข�อ “Ethical Principles for 

Broadcasters” เม่ือปM พ.ศ. 2552 โดยมีผู�บริหารองค0กรสื่อ ผู�เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพสื่อ ผู�ปฏิบัติงานด�านสื่อ

ตลอดจนนักวิชาการท้ังในและนอกภูมิภาคเข�าร*วมการประชุม ซ่ึงผลจากการประชุมนั้น AIBD ได�ผลิตรายงาน

วิชาการ “Ethical Principles for Broadcasters: Views, Tips and References” ซ่ึงรวบรวมความรู� 

ประสบการณ0 ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะจากผู�เข�าร*วมการประชุม โดยในรายงานดังกล*าวมีประเด็นทาง

จริยธรรมท่ีสําคัญหลายประการ ซ่ึงได�รับการพิจารณาจากองค0กรสื่อ ในภูมิภาค และประเด็นหนึ่งซ่ึงเป7น

ประเด็นสนใจของหลาย ๆ ประเทศ คือการกํากับดูแลสื่อ 

  สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค0การกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย 

ได�จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจริยธรรมสื่ออาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ระหว*างวันท่ี 25 - 27 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 โดยมีผู�แทนด�านสื่อสารมวลชนในภูมิภาคอาเซียนเข�าร*วมจํานวนมาก และได�จัดทําข�อเสนอแนะ

เก่ียวกับจริยธรรมสื่ออาเซียน โดยระบุถึงความท�าทายทางจริยธรรมท่ีเกิดจากปEญหาโครงสร�างท่ีทําให�เกิดการ

ผูกขาดสื่อ การขาดการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน และค*าตอบแทนท่ีตํ่า ในขณะท่ีสื่อใหม*

จะประสบกับปEญหาการขาดกรอบทางกฎหมายท่ีจะกํากับดูแลหรือปHองกันการละเมิดจริยธรรมสื่อ และความ

ไม*น*าเชื่อถือของข�อมูลท่ีเผยแพร*ออนไลน0 ผู�เข�าร*วมสัมมนาได�เสนอแนะให�มีการก*อต้ังองค0กรหรือหน*วยงานท่ี

ทําหน�าท่ีส*งเสริมจริยธรรมสื่อ หรือสถาบันแห*งอาเซียน เพ่ือมีบทบาทในการกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล�อง

กับความต�องการและอัตลักษณ0ของภูมิภาค 

  องค0กรวิชาชีพสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนได�มีความเคลื่อนไหวรวมตัวกัน เพ่ือพัฒนา

บทบาทของสื่อมวลชนในภูมิภาคให�เหมาะสมกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสภาพแวดล�อมทางสังคม  

ในปM พ.ศ. 2556 สภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติของประเทศไทยได�ดําริท่ีจะจัดต้ังสภาสื่อมวลชนอาเซียน  

จึงได�มีการเชิญตัวแทนองค0กรสื่อในระดับสภาวิชาชีพท่ีทําหน�าท่ีดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนมาร*วมประชุม  

หากประเทศใดไม*มีสภาวิชาชีพสื่อก็เชิญสมาคมหรือองค0กรท่ีทําหน�าท่ีคล�ายกันมาร*วมหารือ จนกระท่ังได�มีการ

ทําบันทึกความเข�าใจ (Memorandum of understanding: MOU) เพ่ือต้ังคณะทํางานข้ึนมาร*างข�อกําหนด

ต*าง ๆ ร*วมกัน โดยวางเปHาหมายไว�ว*าองค0กรนี้จะไปสมัครเป7นผู�มีส*วนเก่ียวข�องของสํานักงานเลขาธิการ
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อาเซียน เพ่ือสร�างความเข�มแข็งในการสร�างความร*วมมือระหว*างองค0กร สร�างความเข�าใจลึกซ้ึงระหว*างกัน 

และสร�างหลักมาตรฐานจริยธรรมพ้ืนฐาน หลักจริยธรรมนี้ อาจใช�บังคับเป7นข�อกําหนดกลางไม*ได� แต*สามารถ

ใช�เป7นเวทีเพ่ือระดมความคิดเห็นได� การพบกันครั้งแรก ได�จัดท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ครั้งท่ีสอง 

จัดท่ีเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เรื่องท่ีหารือกันเป7นเรื่องการทําแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

(ชวรงค0 ลิมป�ปEทมปาณี, 2557) กล*าวถึงความยากของการรวมกลุ*มวิชาชีพสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน ได�แก* 

  - ระบอบการปกครองท่ีแตกต*างกัน   

  - มาตรฐานการพัฒนาประเทศท่ีไม*ทัดเทียมกัน ทําให�ประเทศไทยมีความแตกต*างกับประเทศ  

พม*า กัมพูชา และลาว ตัวอย*างเช*น ระดับค*าครองชีพสูงและค*าตอบแทนสําหรับการทํางานในวิชาชีพท่ี

แตกต*างจากประเทศไทย ทําให�นักข*าวกัมพูชาจําเป7นต�องมีอาชีพท่ีสอง มิเช*นนั้นจะอยู*ไม*ได�และอาจนําไปสู*

การรับสินบน ปEจจัยเหล*านี้จึงเป7นความท�าทายอย*างมากในการรวมกลุ*มองค0กรวิชาชีพสื่อท่ีเป7นหลักม่ันคง 

ได�แก* สภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติของประเทศไทย สภาสื่อมวลชนของอินโดนีเซีย ส*วนประเทศฟ{ลิปป{นส0ยัง

ไม*มีตัวแทนองค0กรระดับประเทศ เช*นเดียวกับประเทศสิงคโปร0 ส*วนประเทศกัมพูชา พม*า ลาว เวียดนาม มี

สมาคมนักข*าวและอยู*ภายใต�การกํากับของรัฐบาล ความแตกต*าง ดังกล*าวจึงเป7นความท�าทายในการรวมกลุ*ม

เพ่ือกํากับดูแลกันเองในด�านจริยธรรมของสื่อในอาเซียน 

 

 5) จรรยาบรรณทางวิชาชีพของสํานักข%าว บีบีซี (British Broadcasting Corporation: BBC) 

 บรรษัทการกระจายเสียงแห*งสหราชอาณาจักร (British Broadcasting Corporation: BBC) ได�มี

หลักการทํางานหรือจริยธรรมไว�กํากับผู�ปฏิบัติงานให�ทําหน�าท่ีอย*างถูกต�อง มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล ไม*

ก*อให�เกิดสิ่งท่ีเลวร�ายแก*สังคม ได�แก* (ธีรารักษ0 โพธิสุวรรณ, 2556) 

  5.1) ความเท่ียงธรรม หลักการสําคัญของสํานักข*าวบีบีซี คือ ความเท่ียงธรรม ยึดม่ันความ

จริง เสนอความคิดเห็นท่ีมีความสําคัญอย*างเสมอหน�ากัน สํานักข*าวบีบีซี ยึดถือความเท่ียงธรรมเป7นแก*นของ

จริยธรรม และทุกรายการข*าวจะต�องยึดแก*นนี้เป7นหลักสําคัญ โดยนําเสนอให�เหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบ

ของรายการข*าวด�วย สํานักข*าวบีบีซี ได�กําหนดความเท่ียงธรรมไว�ท้ังรายการประเภทข�อเท็จจริง รายการท่ี

เสนอความคิดเห็นส*วนตัว รายการชุดท่ีนําเสนอความคิดเห็นจากมุมมองอย*างใดอย*างหนึ่งเป7นการเฉพาะ 

  5.2) ความถูกต�อง ผู�ปฏิบัติงานต�องรายงานข*าวให�ถูกต�อง การค�นคว�าหาข�อมูลสําหรับ

รายการข*าวต�องละเอียดรอบคอบ ถ่ีถ�วน มีการตรวจสอบข�อมูลหลาย ๆ ครั้ง ฟEงคําแนะนําเพ่ือความม่ันใจ การ

หาข�อมูลควรหาจากต�นตอ การผลิตรายการข*าวจะไม*ยึดจากข�อมูลเพียงแหล*งเดียว หากมีความผิดพลาด
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เก่ียวกับข�อเท็จจริงต�องยอมรับและแก�ไขความผิดพลาดอย*างตรงไปตรงมา มีการใช�ภาษาให�ถูกต�อง หลีกเลี่ยง

การพูดเกินความจริง ระมัดระวังการเลือกใช�ถ�อยคํา เพราะอาจตีความหมายได�หลายแบบ ตัวเลขสถิติท่ี

นํามาใช�ต�องเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีนําเสนอและไม*ควรนําสถิติมาใช�มากเกินควร ระบุท่ีมาของสถิติทุกครั้งเพ่ือให�

ผู�ฟEงตัดสินใจด�วยตนเองว*าจะเชื่อข�อมูลนั้นขนาดไหน ท่ีสําคัญผู�ผลิตรายการข*าวต�องตรวจสอบรายการท่ีบันทึก

ล*วงหน�าก*อนนํามาออกอากาศ เพ่ือให�ม่ันใจว*ารายการข*าวจะไม*ล�าสมัยและข�อมูลถูกต�อง 

  5.3) ความยุติธรรม รายการของสํานักข*าวบีบีซี ควรคํานึงถึงความเป7นธรรม เป{ดเผย 

ตรงไปตรงมา ถือเป7นผลประโยชน0ท้ังตัวรายการ ผู�ร*วมรายการ ผู�ฟEง ควรปฏิบัติต*อผู�ร*วมรายการข*าวด�วยความ

ซ่ือตรงและเคารพไม*ว*าผู�ร*วมรายการจะเป7นใครก็ตามต�องเป{ดเผยเปHาหมาย วัตถุประสงค0ของรายการท่ีแท�จริง

ให�ผู�ร*วมรายการได�ทราบ ยกเว�นบางกรณีท่ีจําเป7นจริง ๆ นอกจากนี้แล�วต�องให�เกียรติผู�ร*วมรายการและ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ร*วมรายการว*าถูกต�องและเหมาะสมกับรายการ 

  5.4) เคารพความเป7นส*วนตัว สํานักข*าวบีบีซี ต�องเคารพความเป7นส*วนตัวของแต*ละบุคคล 

และต�องระลึกอยู*เสมอว*า หากจะละเมิดความเป7นส*วนตัวจะต�องเป7นไปเพ่ือประโยชน0ส*วนรวมเท*านั้น ยกเว�น 

การปกปHองความเป7นส*วนตัวนําไปสู*เรื่องท่ีกระทบต*อผลประโยชน0ส*วนรวม หรือบุคคลนั้นมีพฤติกรรมเก่ียวข�อง

กับการก*ออาชญากรรมหรือมีพฤติกรรมท่ีสังคมไม*พึงประสงค0 

  นอกจากนี้แล�ว การเข�าถึงตัวบุคคลโดยจู*โจม “Door stepping” ด�วยการบันทึกเทปของ

แหล*งข*าวโดยไม*ได�บอกล*วงหน�าไม*ควรกระทํา ควรเป7นทางเลือกสุดท�ายและใช�วิธีนี้กับการสืบข*าวอาชญากรรม

และพฤติกรรมท่ีไม*พึงประสงค0ของสังคมหรือบุคคลท่ีปฏิเสธไม*ยอมให�สัมภาษณ0หลายครั้งโดยไม*มีเหตุผลท่ี

สมควร 

  5.5) รสนิยมดี สํานักข*าวบีบีซี มีข�อกําหนดไว�ว*า จะไม*ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีบ*งถึง

รสนิยมไม*ดีงาม หรือเรื่องท่ีลบหลู*หรือเรื่องท่ียั่วยุให�เกิดอาชญากรรม ความไม*สงบ ผู�จัดรายการต�องไตร*ตรอง

ว*าการพูดของบุคคลท้ังหลายนั้นจะเกิดปEญหาหรือไม* ต�องอธิบายและประชาสัมพันธ0ให�ทุกคนทราบเพ่ือปHองกัน

ความผิดพลาด และผู�ดําเนินรายการสดต�องรู�วิธีการแก�ไขเหตุการณ0เฉพาะหน�าในยามคับขันได� รายการท่ีมี

กลุ*มเปHาหมายเป7นเด็กและเยาวชน ผู�เก่ียวข�องต�องคัดกรองคําพูด ถ�อยคํา เรื่องท่ีจะพูดให�เหมาะสม ไม*พูด

ส*อเสียด หรือโน�มน�าวชักจูงใจ สร�างความยุยงแตกแยก 

  นอกจากนี้แล�ว สํานักข*าวบีบีซี ยังกําหนดหลักการรายงานเหตุการณ0ท่ีน*าสลดใจท่ีต�องทํา

อย*างระมัดระวังและอาจต�องเปลี่ยนผังรายการ เพ่ือไม*ให�สร�างความไม*พอใจแก*คนหมู*มาก ในรายการท่ัวไปไม*
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ควรใช�ภาษาท่ีรุนแรง ภาษาไม*สุภาพ ไม*ใช�คําสบถเก่ียวกับเพศ คนพิการ และไม*ควรยกเอาเรื่องเชื้อชาติ 

ศาสนา อายุ ความพิการหรือเรื่องเพศมาทําเป7นเรื่องตลก 

  5.6) หลีกเลี่ยงความรุนแรง ผู�จัดและผู�ผลิตรายการต�องคํานึงถึง ความสมเหตุสมผลของความ

รุนแรงในเนื้อหา ผลกระทบของเหตุรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบในระยะยาว สํานักข*าวบีบีซี คํานึงถึงเรื่องนี้

มาก ดังจะเห็นได�จากเหตุการณ0ระเบิดพลีชีพในรถไฟใต�ดิน ผู�ชมจะไม*เห็นภาพความรุนแรงหรือความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนในเหตุการณ0นั้น ท้ังนี้การรายงานข*าวจะกระทําอย*างฉับไว ละเอียดลออทุกแง*มุม แต*ไม*มีภาพท่ีไม*น*าดู

ปรากฏอยู* บีบีซีจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงภายในบ�าน ความรุนแรงต*อเด็ก ผู�หญิงและสัตว0เลี้ยง 

  5.7) คํานึงถึงพฤติกรรมเลียนแบบและต*อต�านสังคมท่ีอาจเกิดข้ึน รายการของสํานักข*าวบีบีซี 

จะไม*เสนอพฤติกรรมอันอาจเป7นภัยต*อชีวิต พฤติกรรมต*อต�านสังคม และพฤติกรรมเยี่ยงอาชญากรเพ่ือไม*ให�

เกิดการลอกเลียนแบบ 

  รายการท่ีเก่ียวกับเด็กไม*ควรมีเรื่องราวเก่ียวกับการทําร�ายให�บาดเจ็บ หรือพฤติกรรมท่ีเสี่ยง

อันตราย หลีกเลี่ยงการนําเสนอวิธีการฆ*าตัวตาย พฤติกรรมทางสังคมท่ีไม*เหมาะสม เช*น การด่ืมสุรา ยาเสพติด 

บุหรี่ หากหลีกเลี่ยงไม*ได�ต�องนําเสนอด�วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

  5.8) คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ*มเปHาหมาย สํานักข*าวบีบีซี มีหลักการกระจายเสียงใน

การให�บริการกับกลุ*มเปHาหมายทุกกลุ*ม มุ*งสะท�อนและเป7นปากเป7นเสียงแก*คนทุกชั้นในสังคม รายการควร

สะท�อนความหลากหลาย เป{ดโอกาสสําหรับมุมมองใหม* ๆ ความสามารถใหม* ๆ และให�บุคคลหน�าใหม*มาออก

ในรายการเพ่ือประโยชน0แก*ผู�ฟEงและผู�ชม 

  นอกจากนี้ ในรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน0 ไม*ควรพูดเหมารวมความผิดหรือทําให�

สะเทือนใจ เช*น คนพิการ คนผิวดํา เป7นผู�เคราะห0ร�าย เป7นอาชญากร เป7นต�น ควรปฏิบัติต*อคนทุกลุ*มอย*างเท*า

เทียมกัน 

  5.9) ปราศจากอิทธิพลทางการค�า ในการผลิตรายการนั้น โอกาสท่ีจะเกิดปEญหาการขัดกัน

ของผลประโยชน0ส*วนตัวกับผลประโยชน0ส*วนรวมได� ดังนั้น ผู�ปฏิบัติงานจําเป7นต�องรู�จุดอ*อนของตนเพ่ือปHองกัน

และแก�ไขหากเกิดปEญหาข้ึนมา โดยเฉพาะผู�ดําเนินรายการกับผู�สื่อข*าวซ่ึงเป7นกลุ*มคนท่ีอยู*ในสถานการณ0ท่ี

ล*อแหลมมากท่ีสุด   

 สํานักข*าวบีบีซี ได�กําหนดหลักการของหน�าท่ีต*าง ๆ ท่ีเก่ียวกับผลประโยชน0ไว� ดังตัวอย*าง 
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  (1) ผู�ดําเนินรายการประจําของรายการข*าว ต�องไม*รับทํากิจกรรมส*งเสริมการขาย การ

รับรองคุณภาพ หรือโฆษณาสินค�าหรือบริการอ่ืนใดท่ีไม*ใช*ของสํานักข*าวบีบีซี ยกเว�นบางกรณีท่ีเป7นกิจกรรม

ของตนเองท่ีไม*เก่ียวข�องกับสํานักข*าวบีบีซี 

  (2) รายการด�านชีวิตความเป7นอยู* ผู�ร*วมรายการต�องไม*มีความสัมพันธ0ทางการค�าหรือ

ความสัมพันธ0อ่ืน ๆ ท่ีจะส*งผลโน�มน�าวความคิดเห็นของผลิตภัณฑ0 บริการหรือบริษัทใด ๆ กิจกรรมภายนอก

ของผู�เชี่ยวชาญท่ีนํามาออกรายการต�องตรวจสอบกันเป7นพิเศษ 

  (3) ผู�ดําเนินรายการท่ีเป7นข�อเท็จจริง ไม*ควรไปเล*นบทบาทนั้นในละคร เพราะอาจทําให�เกิด

ความสับสน ทําลายความเชื่อม่ันของผู�ฟEงผู�ชมต*อผู�ดําเนินรายการ เช*น ผู�ดําเนินรายการข*าว ไปปรากฏตัวใน

บทบาทผู�อ*านข*าวของละครโทรทัศน0 

  (4) ผู�ปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการบีบีซี รวมถึง ผู�ดําเนินรายการ พนักงานชั่วคราว ต�องไม*

เป7นผู�โฆษณาประชาสัมพันธ0สินค�า บริการใด ๆ ท่ีไม*เก่ียวข�องกับสํานักข*าวบีบีซี เพราะจะทําให�บ่ันทอนความ

ไว�วางใจของผู�ฟEงในด�านความซ่ือสัตย0 ความเท่ียงตรงในรายการ 

  (7) ผู�ดําเนินรายการของสํานักข*าวบีบีซี จะไม*เข�าร*วมกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ0ให�กับ

สินค�าหรือบริการ รวมท้ังพรรคการเมือง ยกเว�นบางกรณีท่ีเป7นของตนเองต�องปรึกษาสํานักข*าวบีบีซีก*อน 

  (8) กิจกรรมทางการเมือง บุคลากรของสํานักข*าวบีบีซี สามารถทํากิจกรรมการเมืองในฐานะ

ส*วนตัวโดยไม*ขัดต*อความเป7นกลาง ความซ่ือสัตย0 ความเท่ียงตรงของสํานักข*าวบีบีซีได� ท้ังนี้ การร*วมกิจกรรม

ทางการเมืองนั้น ต�องพิจารณาถึงระดับของการร*วมกิจกรรมทางการเมือง ลักษณะและระดับงานของบุคคลนั้น 

ขอบเขตท่ีบุคคลนั้นมีส*วนในการทํารายการและ / หรือนโยบายของสํานักข*าวบีบีซี นอกจากนี้แล�วสํานักข*าว 

บีบีซี ยังมีข�อพิจารณาสําหรับแต*ละกรณีอีกด�วย และท่ีสําคัญคือ “ผู�ดําเนินรายการกับวิทยากรประจําท่ีลง

สมัครรับเลือกต้ังต�องไม*ปรากฏตัวในรายการทุกรายการในบทบาทปกติท่ีเคยทําระหว*างช*วงหาเสียง หรือเม่ือ

ใกล�จะถึงวันเลือกต้ัง การทําเช*นนี้จะปHองกันไม*ไห�บุคคลนี้ได�โอกาสเสนอตัวต*อสาธารณชนมากกว*าผู�สมัครคน

อ่ืน ๆ ในช*วงสําคัญ แต*สามารถปรากฏตัวในรายการในฐานะผู�สมัครรับเลือกต้ังตามกฎเวลาเลือกต้ัง” 

  (9) ผู�ดําเนินรายการและผู�ปฏิบัติงานระดับสูงท่ีทํางานกับรายการข*าว เหตุการณ0น*าสนใจหรือ

รายการเพ่ือผู�บริโภค ต�องไม*เข�าไปเก่ียวข�องกับองค0กรในการรณรงค0ทุกแห*ง 

  (10) ผลประโยชน0ทางธุรกิจและการเงิน บุคลากรด�านผลิตรายการรวมท้ังคนในครอบครัว

ต�องแจ�งเป7นลายลักษณ0อักษรว*ามีความสัมพันธ0ส*วนตัวทางการเงิน หรือทางวิชาชีพกับบุคคล หรือองค0กรท่ีเป7น

ประเด็นหลักของรายการ ผู�ผลิตรายการภายนอกต�องแจ�งเรื่องนี้เม่ือได�รับการว*าจ�างจากสํานักข*าวบีบีซี และผู�
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ดําเนินรายการ ผู�สื่อข*าว เจ�าหน�าท่ีฝLายผลิตรายการทุกคนต�องไม*มีส*วนได�ส*วนเสียอย*างมากในสินค�า / บริการ 

หรือกับบริษัทท่ีจะปรากฏในรายการ บุคลากรของบีบีซีต�องแจ�งการถือหุ�นให�สํานักข*าวบีบีซี ถ�าจํานวนหุ�นใน

มือมีมาก และมีส*วนต*อเนื้อหารายการไม*ว*ากรณีใด ๆ ต�องไม*มีการนําข�อมูลท่ีได�ล*วงหน�าจากการทํารายการ

ของสํานักข*าวบีบีซี ไปใช�ในการซ้ือขายหุ�น ท้ังนี้ รวมถึงผู�ปฏิบัติงานระดับสูงต�องแจ�งผลประโยชน0ในองค0กร 

อ่ืน ๆ และการเป7นท่ีปรึกษา ซ่ึงอาจมีผลต*อรายการด�วย 

  (11) ผลประโยชน0ส*วนตัว บุคลากรทุกคนต�องไม*รับผลประโยชน0ใด ๆ เพ่ือส*วนตัวหรือคนใน

ครอบครัว / คนสนิทจากองค0กรหรือบุคคลท่ีอาจต�องไปติดต*อดําเนินงานด�วย ไม*ว*าผลประโยชน0นั้นจะออกมา

ในรูปสินค�า ส*วนลด บริการ เงินสด หรือการรับรองท่ีเกินขอบเขตการรับรองทางธุรกิจ 

  บุคลากรของสํานักข*าวบีบีซี ท้ังวิทยุและโทรทัศน0ได�ปฏิบัติตามหลักการหรือจริยธรรม จึงทํา

ให�ผลงานของสํานักข*าวบีบีซี ได�รับความเชื่อถือท้ังในระดับประเทศและระดับโลก ประเทศต*าง ๆ มักนําไปเป7น

ต�นแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินงานของหน*วยงานสื่อมวลชน 

 

 6) จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบรรษัทการกระจายเสียงและแพร%ภาพแห%งชาติ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (The National Broadcasting Company: NBC) 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีปEญหาสื่อมวลชนมาต้ังแต*ประมาณทศวรรษ 1960 จากผลงานวิจัยวิกฤต

สื่อมวลชนในอเมริกา ท่ีกล*าวว*าคนไม*เลื่อมใสในสื่อมวลชน เพราะสื่อมวลชนทํางานเอาใจผู�สนับสนุน และผู�คน

เริ่มหันมาหาสื่อใหม* (Kovach, Bill and Rosenstiel, Tom; 2013) สาระสําคัญเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานอัน

เป7นองค0ประกอบของสื่อ หรืออุดมการณ0ของสื่อ ท่ีปรากฏใน “The Elements of Journalism” อันเป7นสิ่งท่ี

สื่อมวลชนควรตระหนักและสาธารณชนพึงคาดหวัง มี 10 ประการ ดังนี้  

 - Journalism's first obligation is to the truth. พันธะหน�าท่ีแรกของการสื่อสารมวลชนคือการ

แสวงหาความจริง 

 - Its first loyalty is to citizens. ความจงรักภักดีแรกคือมีต*อประชาชนพลเมือง 

 - Its essence is a discipline of verification. หลักการสําคัญคือหน�าท่ีการตรวจสอบพิสูจน0

ข�อเท็จจริง 

 - Its practitioners must maintain an independence from those they cover. ต�องดํารงไว�

ซ่ึงความเป7นอิสระจากผู�บังคับบัญชา 
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 - It must serve as an independent monitor of power. ต�องมีอิสระในการตรวจสอบอํานาจ

ต*าง ๆ 

 - It must provide a forum for public criticism and compromise. ต�องเป{ดพ้ืนท่ีสําหรับ

สาธารณชนในการวิพากษ0วิจารณ0และประนีประนอม 

 - It must strive to make the significant interesting and relevant. ต�องมุ*งม่ันในการนําไปสู*

ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชน0ของสังคม 

 - It must keep the news comprehensive and proportional. ต�องนําเสนอข*าวสารให�เกิด

ความเข�าใจและมีสัดส*วนท่ีเหมาะสม 

 - Its practitioners have an obligation to exercise their personal conscience. สื่อคือผู�

ปฏิบัติการด�วยหน�าท่ีท่ีกอปรด�วยความรู�สึกผิดชอบชั่วดี 

  - Citizens, too, have rights and responsibilities when it comes to the news. ประชาชน

พลเมืองมีสิทธิและความรับผิดชอบเช*นเดียวกันเม่ือตกเป7นข*าว 

 บรรษัทการกระจายเสียงและแพร*ภาพแห*งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (The National Broadcasting 

Company: NBC) มีสถานีร*วมอีก 10 สถานี และเกือบ 200 สถานี ท่ีสามารถรับชมได�ในประเทศ จาก

การศึกษาเอกสาร พบจรรยาบรรณทางวิชาชีพของสํานักข*าว เอ็นบีซี (NBC) ดังนี้ (www.nbcnews.com) 

 6.1) ไม*ปลุกปE�น สนับสนุนหรือแสดงภาพลามก อนาจาร 

 6.2) ไม*ใช�ภาษาหยาบคาย 

 6.3) ไม*สร�างความเกลียดชัง 

 6.4) ไม*เหยียดเชื้อชาติ ชาติพันธุ0 ศาสนา สภาพร*างกาย รสนิยมทางเพศ หรือเพ่ือปลุกเร�าหรือ

สนับสนุนให�คนอ่ืนทําเช*นนั้น 

 6.5) รับผิดชอบต*อสิ่งท่ีโพสต0 หากมีข�อผิดพลาด 

 6.6) ไม*แอบอ�างบุคคลอ่ืน 

 6.7) ไม*ทําร�ายหรือใช�ประโยชน0จากผู�เยาว0ท่ีอายุต่ํากว*า 18 ปM ในทางใดทางหนึ่ง 

 6.8) ไม*เป{ดเผยข�อมูลส*วนตัวของผู�เยาว0ท่ีตกเป7นข*าว ท้ังชื่อ ท่ีอยู* อีเมล หมายเลขโทรศัพท0 หรือชื่อ

โรงเรียน 

 6.9) ไม*บุกรุกความเป7นส*วนตัวของบุคคล เผยแพร*ข�อมูลส*วนบุคคล เช*น รหัสผ*านข�อมูล บัญชี 

หมายเลขบัตรเครดิต ท่ีอยู* หรือข�อมูลการติดต*ออ่ืน ๆ  
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 6.10) ไม*กระทําการผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายท�องถ่ินและระดับชาติท่ีบังคับใช�ในประเทศ 

 6.11) ไม*ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย0สินทางปEญญาของผู�อ่ืน 

 6.12) ไม*ทําให�บุคคลเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือข*มขู*บุคคลหรือกลุ*มบุคคลด�วยเหตุผลใดก็ตาม 

 6.13) ไม*ทําอันตรายหรือขัดขวางคอมพิวเตอร0ของผู�ใช�รายอ่ืนหรืออนุญาตให�ผู�อ่ืนเข�าถึงซอฟต0แวร0

หรือข�ามการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต0อย*างผิดกฎหมาย 

 

 7) จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบรรษัทกิจการกระจายเสียงแห%งออสเตรเลีย (Australia 

Broadcasting Corporation: ABC) 

 บรรษัทกิจการกระจายเสียงแห*งออสเตรเลียมีภารกิจคือ การสร�างคุณค*าและบูรณาการวัฒนธรรมของ

ประเทศโดยนําเสนอรายการท่ีหลากหลาย มีความเป7นอิสระ แตกต*างและน*าสนใจ (Inform, Educate and 

Entertain) มีแนวคิดหลักการ คือ ให�ข�อมูลข*าวสาร การศึกษา และความบันเทิง บรรษัทก*อต้ังในปM ค.ศ. 1932 

โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะ Australian Broadcasting Commission เพ่ือให�เป7นสถานีบริการสาธารณะ 

ได�รับการสนับสนุนจากประเทศอังกฤษในการดําเนินงานต*าง ๆ ด�านการกํากับดูแล รัฐบาลจะเป7นผู�แนะนํา

แต*งต้ังผู�บริหาร จํานวน 7 คน เพ่ือทําหน�าท่ีแต*งต้ังกรรมการผู�จัดการ โดยมีการกําหนดคุณวุฒิตาม

พระราชบัญญัติประกอบกิจการบรรษัทกระจายเสียงออสเตรเลีย ค.ศ. 1983 (ABC Act 1983) เนื้อหารายการ

ของทางสถานี ABC Radio ให�บริการตามแนวคิดหลักของแต*ละสถานีดังต*อไปนี้  

  - ABC Radio ให�ข�อมูลข*าวสารในระดับประเทศ  

 - ABC Local Radio ให�บริการข*าวสารระดับภูมิภาคและท�องถ่ิน 

 - ABC Dig Music ดนตรีและเพลงใต�ดิน 

 - Triple j ดนตรีสําหรับคนรุ*นใหม* 

 - ABC Classic FM ดนตรีและเพลงคลาสสิค 

 - ABC Jazz ดนตรีและเพลงแจ�ส 

 - ABC News Radio รายการข*าวเป7นหลัก 

 - ABC Radio Australia สื่อสารความเป7นออสเตรเลียสู*สายตาโลก และโลกในสายตาของออสเตรเลีย 

 - ABC Country ข*าวสารและดนตรีท�องถ่ิน 

 ในแต*ละสถานี จะมีกลไกการตรวจสอบ โดยมีการว*าจ�างบริษัทภายนอกเพ่ือสํารวจความนิยมของ

สถานีและรับข�อร�องเรียนโดยตรงผ*านทางจดหมาย โทรศัพท0 อีเมล นอกจากนี้ ยังมีสํานักงานตรวจสอบ
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(Australian Nation Audit Office: ANAO) เพ่ือตรวจสอบการบริหารจัดการของสถานี โดยรายงานตรงต*อ

รัฐสภา 

 บรรษัทกิจการกระจายเสียงแห*งออสเตรเลีย (Australia Broadcasting Corporation: ABC) เป7น

ของประเทศออสเตรเลีย การได�รับและการรักษาความไว�วางใจของประชาชนในประเทศเป7นสิ่งสําคัญในการ

ปฏิบัติตามกฎ และความรับผิดชอบภายใต�พระราชบัญญัติ เพ่ือให�บริการท่ีเป7นนวัตกรรมและครบวงจรใน

มาตรฐานท่ีสูงแก*ผู�ชมในประเทศและผู�ชมต*างประเทศ หลักการและมาตรฐานด�านจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว� 

ดังนี้  

 7.1) สนับสนุนหลักการพ้ืนฐานด�านความแม*นยําและความเป7นกลางในการทํางานด�านสื่อสารมวลชน 

 7.2) มีความเป7นอิสระและความซ่ือสัตย0  

 7.3) เนื้อหาจะต�องสร�างในลักษณะท่ีเป7นท่ีเคารพต*อผู�ชมและคํานึงถึงมาตรฐานชุมชนในด�านต*าง ๆ  

 7.4) การรวบรวม การนําเสนอข*าว และข�อมูล มีความถูกต�องตามมาตรฐานการสื่อสารมวลชนท่ีเป7นท่ี

ยอมรับ 

  7.5) มีความน*าเชื่อถือ คํานึงถึงความถูกต�องของข�อเท็จจริงอย*างมาก 

  7.6) มีความพยายามอย*างสมเหตุสมผล เพ่ือให�แน*ใจว*าถูกต�องตามข�อเท็จจริงท้ังหมด  

  7.7) คํานึงถึงประเภทหัวเรื่องและลักษณะของเนื้อหา ความคาดหวังของผู�ชมท่ีมีต*อเนื้อหา ผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเชื่อม่ันของผู�ชมต*อความแม*นยําของเนื้อหา สถานการณ0เนื้อหาท่ีถูกสร�างและนําเสนอ 

 7.8) ความแม*นยํา นํามาใช�กับการยืนยันความเป7นจริง ไม*ใช*เพ่ือแสดงความคิดเห็น 

  7.9) พยายามอย*างสมเหตุสมผลเพ่ือให�แน*ใจว*าข�อเท็จจริงท่ีเป7นสาระสําคัญนั้นนําเสนอในบริบทท่ี

ถูกต�อง 

  7.10) ไม*นําเสนอเนื้อหาท่ีเป7นข�อเท็จจริงในลักษณะท่ีจะทําให�ผู�ชมเข�าใจผิดอย*างมีนัยสําคัญ ในบาง

กรณี อาจต�องใช�การอธิบายท่ีเหมาะสม 

 7.11) หากเกิดข�อผิดพลาด ต�องรีบแก�ไขหรือชี้แจงในลักษณะท่ีเหมาะสม โดยเร็วท่ีสุดเท*าท่ีจะทําได� 

 7.12) รวบรวมและนําเสนอข*าวและข�อมูลด�วยความเป7นธรรม นําเสนอมุมมองท่ีหลากหลาย ไม*

บิดเบือนมุมมองใด ๆ ไม*ชอบมุมมองหนึ่งมากกว*าอีกมุมมองหนึ่งโดยไม*สมควร 

 7.13) ผู�เข�าร*วมในเนื้อหา ควรได�รับการแจ�งให�ทราบถึงลักษณะท่ัวไปของการมีส*วนร*วม สามารถ

ปฏิเสธท่ีจะเข�าร*วม ในกรณีท่ีมีข�อกล*าวหาเก่ียวกับบุคคลหรือองค0กร ให�โอกาสท่ีเป7นธรรมในการตอบสนอง  
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 7.14) การบุกรุกเข�ามาในชีวิตส*วนตัวของบุคคล โดยไม*ได�รับความยินยอม จะต�องเป7นธรรมอยู*ใน

ความสนใจของประชาชนและขอบเขตของการบุกรุกจะต�องถูกจํากัด  

 7.15) เนื้อหาท่ีมีแนวโน�มว*าจะก*อให�เกิดอันตรายหรือความผิด ต�องได�รับการพิสูจน0โดยบริบทของ

บรรณาธิการ คํานึงถึงบริบทความพยายามในการให�ข�อมูลเก่ียวกับลักษณะของเนื้อหา ผ*านการใช�ปHายกํากับ

หรือคําเตือนหรือคําแนะนําอ่ืน ๆ 

 7.16) หากการกระทําโดยไม*ต้ังใจหรือไม*คาดคิด เสียงหรือภาพในเนื้อหาสด อาจทําให�เกิดอันตราย

หรือความผิด ควรรีบดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม 

 7.17) การรายงานหรือแสดงให�เห็นถึงความรุนแรง โศกนาฏกรรม หรือการบาดเจ็บ จะต�องหลีกเลี่ยง

การก*อความเดือดร�อนแก*ผู�ประสบภัย พยาน หรือญาติ  

 7.18) กรณีท่ีมีเหตุผลในการแก�ไขเนื้อหาซ่ึงอาจนําไปสู*การเลียนแบบ อันตรายหรือทําให�รุนแรงข้ึน 

ภัยคุกคามร�ายแรงต*อสุขภาพของบุคคลหรือสาธารณะ ความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ ต�องดําเนินการตาม

ข้ันตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงเหล*านั้น โดยให�ความสําคัญกับเนื้อหาท่ีแสดงหรือนําเสนอ 

 7.19) หลีกเลี่ยงการใช�แบบแผนหรือเนื้อหาท่ีเลือกปฏิบัติโดยไม*ยุติธรรม  

 7.20) ใช�ความระมัดระวัง ดูแลศักด์ิศรีและความผาสุกทางร*างกายและอารมณ0ของเด็กและเยาวชน  

ผู�ท่ีเก่ียวข�องในการสร�างการมีส*วนร*วมและการนําเสนอเนื้อหา 

 7.21) การมีส*วนร*วมของเด็กและเยาวชน ในเนื้อหาท่ีผลิตต�องพิจารณาว*าเหมาะสมหรือไม*ท่ีจะได�รับ

ความยินยอมของท้ังเด็ก เยาวชน และผู�ปกครอง  

 7.22) ใช�มาตรการท่ีเหมาะสมในทุกท่ีท่ีทําได� ให�เด็กและเยาวชน หรือคนท่ีดูแลพวกเขา เพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับการมีส*วนร*วมของเด็ก และเยาวชน  

 7.23) ใช�ความระมัดระวังเป7นพิเศษ เพ่ือลดความเสี่ยงจากเนื้อหาท่ีไม*เหมาะสม 

 

  

 
  

 1) งานวิจัยในประเทศไทย 

 สกุลศรี ศรีสารคาม (2557) ศึกษาเรื่อง จริยธรรมการใช�สื่อออนไลน0และสื่อสังคมในกระบวนการ 

สื่อข*าวของสื่อไทยในยุคดิจิทัล ผลการศึกษา พบว*า หลักจริยธรรมท่ีควรมีการทบทวนบทบาทในการปฏิบัติงาน

ข*าวบนสื่อออนไลน0และสื่อสังคม ได�แก* ประเด็นเรื่องความถูกต�อง ความเป7นกลาง การรักษาสมดุล  

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข
อง 
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ความโปร*งใส จุดยืนเรื่องการแสดงออกทางความคิด บทบาทในการคัดกรองข*าวสาร และการประสานสังคม 

ไม*สร�างความขัดแย�ง นอกจากนี้ เม่ือวิเคราะห0กรอบปฏิบัติท่ีมีอยู*ควบคู*กับการสัมภาษณ0เชิงลึก พบว*า  

การพัฒนากรอบจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติในการใช�สื่อสังคมและสื่อออนไลน0ควรมีการกําหนดกรอบภาพกว�าง 

ควบคู*กับการให�คําอธิบายเชิงเทคนิคในการใช�งานเพ่ือตอบโจทย0จริยธรรมภาพกว�าง เป7นคู*มือประกอบ เพ่ือให�

ผู�ปฏิบัตินําไปปรับใช�งานได�จริง โดยการร*างกรอบจริยธรรมแนวปฏิบัติสื่อสังคมและสื่อออนไลน0 ควรใช�กรอบ

ในการพิจารณา 5 เรื่อง คือ กรอบความรับผิดชอบของตนเองต*อสังคม กรอบทางวิชาชีพ กรอบข�อบังคับทาง

กฎหมาย กรอบการใช�งานประสิทธิภาพของสื่อออนไลน0และสื่อสังคม กรอบเรื่องการตลาดและโมเดลทาง

ธุรกิจขององค0กร และความเกิดข้ึนจากความร*วมมือระหว*างองค0กรข*าว องค0กรวิชาชีพ และนักข*าวพลเมือง

ภาคประชาชนเพ่ือสร�างมาตรฐานเดียวกันในการใช�สื่อสังคมและสื่อออนไลน0 เพ่ือการรายงานข*าว 

 เทียนทิพย4 เดียวก่ี (2559) ศึกษาเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อในการนําเสนอข*าวยุคดิจิทัล 

ผลการศึกษา พบว*า ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีในปEจจุบัน เป7นส*วนหนึ่งท่ีเข�ามาเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบ

การนําเสนอข*าว โดยมีช*องทางท่ีสื่อมวลชนสามารถรายงานข*าวได�อย*างรวดเร็ว ไม*ว*าจะเป7นสื่อโซเชียลมีเดีย

ต*าง ๆ ท้ังเฟซบุ�ก (Facebook) และทวิตเตอร0 (Twitter) ซ่ึงความรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนนั้น ทําให�การเสนอข�อมูล

ข*าวสารไม*มีความรอบคอบเท*าท่ีควร นํามาซ่ึงการกระทําท่ีไร�จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ก*อให�เกิด

ผลกระทบไปยังสาธารณชน ท่ีเป7นเช*นนี้ อาจเกิดจากการแข*งขันด�านธุรกิจและด�านเวลา เป7นตัวกําหนดทิศทาง

ในการทํางานของสื่อมวลชน จนทําให�จิตสํานึกในความรับผิดชอบต*อสังคมของสื่อมวลชนลดน�อยลง ถึงแม�ว*า

จะมีองค0กรทางวิชาชีพหลัก เป7นตัวช*วยในการกํากับดูแล แต*ในส*วนของการแก�ไขปEญหานั้น ต�องข้ึนอยู*กับ

นโยบายของแต*ละองค0กรท่ีควรมีความชัดเจนในการส*งเสริมความรับผิดชอบต*อสังคม รวมไปถึงตัวผู�ปฏิบัติงาน 

ต�องเคารพในการทํางานของสื่อตามหลักเสรีภาพบนความรับผิดชอบ 

 เทียนทิพย4 เดียวก่ี (2561) ศึกษาเรื่อง จริยธรรมนักข*าวพลเมืองในการนําเสนอข*าวเด็กผ*านสื่อสังคม

ออนไลน0 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค0เพ่ือ 1) ศึกษาปEญหาของการนําเสนอข*าวเด็กของนักข*าวพลเมือง 

ในสื่อสังคมออนไลน0 2) สร�างแนวทางจริยธรรมในการนําเสนอข*าวเด็กของนักข*าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน0

ท่ีเหมาะสม และ 3) ศึกษาแนวความคิดเห็นจากแนวทางจริยธรรมการนําเสนอข*าวเด็กของนักข*าวพลเมือง 

ในสื่อสังคมออนไลน0 ผลการวิจัย พบว*า 

 1. ปEญหาในการนําเสนอข*าวเด็กผ*านสื่อสังคมออนไลน0ของนักข*าวพลเมือง แบ*งออกเป7น 3 ด�าน ได�แก* 

ปEญหาด�านการละเมิดสิทธิเด็ก ปEญหาด�านความถูกต�องและความน*าเชื่อถือของข�อมูล และปEญหาด�านความ

เป7นกลาง โดยสาเหตุของปEญหาดังกล*าว ได�แก* สาเหตุท่ีเกิดจากการขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องจริยธรรม
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จรรยาบรรณสื่อ สาเหตุท่ีเกิดจากการมีข�ออ�างให�กับตัวเอง สาเหตุท่ีเกิดจากการขาดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

สาเหตุท่ีเกิดจากการไม*มีกระบวนการกลั่นกรองข�อมูลข*าวสาร สาเหตุท่ีเกิดจากอิทธิพลทางการตลาดเข�ามา

ครอบงํา สาเหตุท่ีเกิดจากการรู�เท*าไม*ถึงการณ0 สาเหตุท่ีเกิดจากค*านิยมในสังคมและความต�องการของผู�รับสาร 

และสาเหตุท่ีเกิดจากข�อจํากัดด�านบุคลากรและเครื่องมือ 

 2. แนวทางจริยธรรมในการนําเสนอข*าวเด็กของนักข*าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน0ท่ีเหมาะสม  

แบ*งออกเป7น 4 ด�าน ได�แก* ด�านเนื้อหา ด�านรูปภาพ ด�านเสียง และด�านการได�มาของข*าว 

 ภาณุพงษ4 ทินกร (2561) ศึกษาเรื่อง ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต*อจรรยาบรรณสื่อโทรทัศน0ในยุคดิจิทัลและ

แนวทางกํากับดูแล ผลการศึกษา พบว*า ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน0 ตระหนักถึงปEญหา

จรรยาบรรณสื่อโทรทัศน0ในยุคดิจิทัลท่ีเกิดข้ึน ปEจจัยภายในองค0กรมีผลต*อปEญหาจรรยาบรรณสื่อมวลชน  

ได�แก* นโยบายของบริษัทเจ�าของสื่อ บุคลากรในองค0กรระดับตัดสินใจ เช*น บรรณาธิการ และหัวหน�าข*าว  

มีผลมากกว*าปEจจัยภายนอก สุดท�ายคือ ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน0 เห็นด�วยกับแนวคิดการ

กํากับดูแลร*วมกัน (Co - Regulation) มากท่ีสุด โดยเห็นควรให�มีการลงทะเบียนสื่อมวลชน และมีบทลงโทษ

ทางกฎหมายกับสื่อมวลชนท่ีไม*ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อมวลชน 

 ศิริวรรณ อนันต4โท และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน  

ผลการศึกษาบางส*วน พบว*า สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนมีปEญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามจริยธรรม

ดังต*อไปนี้  

 1. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ เม่ือนําไปสู*

การปฏิบัติ ผู�ปฏิบัติงานสื่อขาดความเป7นมืออาชีพ ขาดการศึกษาฝ�กอบรมและพัฒนาวิชาชีพด�านสื่อท่ีเข�มแข็ง  

 2. สื่อมวลชนในหลายประเทศของภูมิภาคอาเซียนได�รับเงินเดือนน�อย ค*าตอบแทนตํ่า จึงมีแนวโน�ม 

ท่ีจะทําผิดจริยธรรมในการรับผลประโยชน0ตอบแทน  

 3. ระบบทุนนิยมสื่อมีผลต*อการท่ีสื่อมวลชนไม*สามารถปฏิบัติตามจริยธรรม / จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การแข*งขันท่ีเข�มข�นในธุรกิจสื่อและความจําเป7นเพ่ือการดําเนินธุรกิจให�อยู*รอด อาจมีส*วนบ่ันทอนความม่ันคง

ของการยึดม่ันในอุดมการณ0สื่อมวลชนได�  

 4. บางประเทศ สื่อมวลชนไม*รับรู�ถึงการมีจริยธรรมวิชาชีพ เพราะต�องทําหน�าท่ีตามท่ีพรรคการเมือง

กําหนดเพ่ือสนับสนุนพรรค (คอมมิวนิสต0)  
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 5. อุดมการณ0ของสื่อมวลชนในแต*ละประเทศแตกต*างกัน ท้ังในระดับปEจเจก ระดับองค0กร รวมถึง

ปEจจัยอ่ืนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หากเกิดกรณีความขัดแย�งระหว*างประเทศ สื่อมวลชนอาจ 

ไม*สามารถรักษาความเป7นกลางได� เพราะมักจะปกปHองประเทศของตนเองมากกว*า  

 6. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนยังขาดความร*วมมือและเวทีท่ีจะถกปEญหาจริยธรรมกันอย*างจริงจัง 

 

 2) งานวิจัยต%างประเทศ 

 Jan Leach. (2010) ระบุประเด็นทางจริยธรรมท่ีเน�นเรื่องของ “ความน*าเชื่อถือ” มีประเด็นถกเถียง

ในยุคของการสื่อข*าวผ*านสื่อสังคม ดังนี้ 

 1. จริยธรรมในเรื่องการนําเสนอข�อมูลส*วนตัวและขององค0กรผ*านสื่อสังคม การแสดงออกทาง

ความคิดมีผลต*อความเป7นกลางหรือไม* 

 2. เป7นสิ่งท่ีเหมาะสมหรือไม*ท่ีผู�สื่อข*าวจะเผยแพร*ความเห็นส*วนตัวเก่ียวกับแหล*งข*าวประเด็นในสังคม

ผ*านสื่อสังคมของตัวเอง 

 3. ในสภาวะของสื่อท่ีใครก็ได�สามารถนําเสนอข�อมูลผ*านสื่อออนไลน0 อะไรคือความถูกต�องในการใช�

งานข�อมูลจากผู�รับสาร (User - generated content) ท้ังประเด็นข*าว เรื่องราว รูปภาพ วิดีโอ 

 4. การให�นักข*าวพลเมืองมีส*วนร*วมในการนําเสนอข�อมูลกับองค0กรข*าว ทําอย*างไรให�เรื่องราว 

ท่ีนําเสนอไม*ใช*เป7นการนําเสนอเรื่องท่ีอคติหรือไม*สมบูรณ0 

 5. การดูแลควบคุมข�อมูลท่ีนําเสนอผ*านสื่อสังคมและเว็บไซต0ทําอย*างไร 

 ประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งในการต้ังคําถามทางจริยธรรมในการใช�สื่อสังคมคือเรื่องความสมดุลระหว*าง 

“ความเร็ว” และ “ความถูกต�อง” ด�วยความเร็วของการรายงานข*าวผ*านสื่อออนไลน0เพ่ือตอบสนองความ

ต�องการในการรับข*าวสารอย*างทันต*อเหตุการณ0ของผู�ใช�สื่อสังคม และสื่อออนไลน0ทําให�ประเด็นในเรื่องความ

ถูกต�องเป7นปEญหาสําคัญ และหลายครั้งพบว*าเกิดความผิดพลาดในการให�ข�อมูลข*าวสารเพราะความเร็ว 

ประเด็นท่ีมีการศึกษากันคือทําอย*างไรให�สามารถรักษาความถูกต�องท*ามกลางความรวดเร็วได� จากการศึกษา

ของนักคิดและการแสดงความเห็นผ*านบทความของผู�สื่อข*าวและนักวิชาการในต*างประเทศ พบว*า  

“การตรวจสอบข�อมูล” เป7นกระบวนการท่ีต�องให�ความสําคัญเพ่ือชะลอความเร็วและเพ่ิมความถูกต�อง

เท่ียงตรง 

 อีกประเด็นท่ีมีการต้ังคําถามทางจริยธรรมต*อบทบาทของสื่อคือเรื่องของบทบาทในการคัดกรองข�อมูล

ข*าวสารในฐานะนายทวารข*าวสาร และบทบาทในการจัดลําดับประเด็น (Agenda setting) เพราะผู�สื่อข*าว
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สามารถนําเสนอข�อมูลเองโดยไม*ผ*านกองบรรณาธิการประกอบกับความเร็วและจํานวนของข�อมูลท่ีไหลอยู* 

ในกระบวนการสื่อข*าว มีท้ังข�อมูลจริง ข�อมูลหลอก ข�อมูลท่ีบิดเบือนเพ่ือผลประโยชน0 รวมถึงเรื่องราวท่ีมี

จํานวนมาก ผู�สื่อข*าวจะคัดเลือกจัดลําดับความสําคัญอย*างไร ใช�เกณฑ0ใดในการตัดสินใจ ล�วนเป7นความท�าทาย

ต*อจริยธรรมในกระบวนการสื่อข*าวท้ังในการหาข*าวและการเผยแพร*ข*าว 

 Dominic L. Lasorsa , Seth C. Lewis & Avery E. Holton (2012) อธิบายว*า การใช�สื่อสังคม

โดยเฉพาะทวิตเตอร0ในกระบวนการสื่อข*าว มีความท�าทายต*อหลักบรรทัดฐานของสื่อมวลชน 3 เรื่อง ได�แก* 

ประการแรก ความเป7นกลาง การไม*เลือกข�าง ประการท่ีสอง บทบาทการเป7นนายทวารข*าวสารผู�คัดเลือกและ

เป{ดช*องทางให�ข�อมูลข*าวสารกระจายไป และกําหนดวาระสําคัญของเหตุการณ0 และประการท่ีสาม การได�มา

ซ่ึงข�อมูลจากแหล*งข*าว แหล*งข�อมูล การตรวจสอบและความโปร*งใสในท่ีมาของข�อมูล 

 จากลักษณะของสื่อสังคมและสื่อออนไลน0ท่ีสร�างการปฏิสัมพันธ0และการมีส*วนร*วมนี้ ทําให�เกิดมิติของ

การปฏิสัมพันธ0กันระหว*างผู�ทําข*าวมืออาชีพ นักข*าวสมัครเล*น และผู�รับสาร การปฏิสัมพันธ0ท่ีเป7นชุมชนข*าว 

ทําให�เกิดการทับซ�อนกันในประเด็นจริยธรรมการใช�งานจริยธรรมของการรายงานข*าวบนสื่อออนไลน0และ 

สื่อสังคมมีผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังผู�สื่อข*าว กองบรรณาธิการ และนักข*าวพลเมือง ความคิดเห็นท่ีหลากหลายท่ีไหลอยู*

ในระบบข*าวสารทําให�เกิดคําถามต*อบทบาทในการปฏิบัติงานภายใต�กรอบจริยธรรมด้ังเดิม 

 Stephen. J.A.Ward. (2019) ศึกษาเรื่อง การปฏิวัติทางจริยธรรม (Revolution in ethic) พบว*า

สื่ออินเทอร0เน็ตมี 3 ปEจจัยสําคัญท่ีต�องมีการปฏิวัติจริยธรรมสื่อ คือ 

 1. สื่ออินเทอร0เน็ตทําให�เกิดรูปแบบการทําข*าวท่ีเน�นการปฏิสัมพันธ0และความรวดเร็วทันต*อเหตุการณ0

มากยิ่งข้ึน 

 2. สื่ออินเทอร0เน็ตทําให�พ้ืนท่ีข*าวท่ีเคยเป7นพ้ืนท่ีของผู�สื่อข*าวเท*านั้น ถูกแบ*งปEนให�กับคนบนทวิตเตอร0 

บล็อกเกอร0 นักข*าวพลเมือง และประชาชนท่ัวไปบนสื่อสังคม (Social Media) ท่ีมีข�อมูลและต�องการนําเสนอ

ข�อมูลในเชิงข*าว ข*าวหรือข�อมูลข*าวกลายเป7นมาจากทุกทิศทุกทาง 

 3. การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่ออินเตอร0เน็ต มีผลต*อมิติเชิงเศรษฐกิจขององค0กรสื่อ  

ท่ีทําให�องค0กรข*าว และผู�สื่อข*าวบนสื่อด้ังเดิมต�องด้ินรนเพ่ืออยู*รอด เม่ือคนอ*านย�ายไปสู*การรับข�อมูลข*าวสาร

บนโลกออนไลน0เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

 4. กระบวนการสื่อข*าวเปลี่ยนไปสู*การทําข*าวแบบสื่อผสม (Mix news media) ซ่ึงหมายถึงการท่ี

นักข*าวอาชีพและนักข*าวพลเมืองทํางานในการรายงานข*าวร*วมกันผ*านสื่อท่ีหลากแพลตฟอร0ม 
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 จากปEจจัยข�างต�น เห็นได�ว*ากรอบจริยธรรมควรมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เหมาะสมกับลักษณะของสื่อ

ด�านข*าวท่ีต�องมีความรวดเร็วทันต*อเหตุการณ0 (Immediate) มีปฏิสัมพันธ0 (interactive) ให�บริการได�

ตลอดเวลา (Always on) ซ่ึงจะเป7นกรอบสําหรับท้ังผู�สื่อข*าวอาชีพ (Professional journalists) และนักข*าว

สมัครเล*น (Amateurs) ในการใช�สื่อท่ีหลากแพลตฟอร0ม ในการปฏิวัติของจริยธรรมสื่อ มองในเชิงความ

แตกต*างของวัฒนธรรม ระหว*างสื่อด้ังเดิมและสื่อออนไลน0ด�วย โดยวัฒนธรรมของสื่อด้ังเดิมในเรื่องความ

ถูกต�อง การตรวจสอบข�อมูลก*อนตีพิมพ0 เผยแพร* ความสมดุล ความเป7นกลาง และการเป7นผู�คัดกรองข*าวสาร 

กับวัฒนธรรมของสื่อออนไลน0ซ่ึงเน�นเรื่องของความรวดเร็ว การปฏิสัมพันธ0 ความโปร*งใส การทํางานกับนักข*าว

พลเมือง ประชาชนท่ีมีข�อมูล และการแก�ไขข�อผิดพลาดของข�อมูลท่ีเผยแพร*ไปแล�ว  
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วิธีดําเนินการศึกษา 

 ในการดําเนินโครงการ “การศึกษาและจัดทําข�อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน  

ตามโครงการสร�างชุมชนแห*งการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชน” ได�จําแนกวิธีดําเนินการศึกษา

ตามเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก* การศึกษาเอกสาร (Documentary analysis) การสัมภาษณ0เชิงลึก (In- 

depth Interview) และการผลิตสื่อโสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

            

            

            

   

 ข้ันตอนการดําเนินงาน แบ*งข้ันตอนออกเป7น 3 ระยะ ได�แก* ระยะท่ี 1 คือการศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวข�องกับจริยธรรมสื่อมวลชน ระยะท่ี 2 คือการสัมภาษณ0เชิงลึก และระยะท่ี 3 คือการผลิตสื่อโสตทัศน0 

ในรูปแบบวีดีทัศน0 เพ่ือใช�ในการอบรม โดยมีรายละเอียดแต*ละระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) แหล*งข�อมูลท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก* เอกสาร

บทความวิชาการ วิทยานิพนธ0 รายงานการวิจัย ประเด็นข*าวดังในรอบปM ประเด็นข*าวจริยธรรมสื่อมวลชน 

เว็บไซต0จริยธรรมสื่อมวลชน เทปรายการข*าวของสํานักข*าวในประเทศไทยและสํานักข*าวต*างประเทศ เช*น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี รัสเซีย และประเทศในกลุ*มภูมิภาคอาเซียน ท้ังในปรากฏในสื่อมวลชน

แบบด้ังเดิมและสื่อออนไลน0 เพ่ือค�นหาและรวบรวมข*าวสารท่ีมีลักษณะเป7นการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน

ในช*วงระยะเวลา 3 ปMท่ีผ*านมาจนถึงปEจจุบัน (1 มกราคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2562) เพ่ือนํามาให�

ผู�เชี่ยวชาญคัดเลือกสําหรับใช�เป7นกรณีศึกษา (Case  study) สําหรับศึกษาวิเคราะห0การละเมิดจริยธรรม

สื่อมวลชนท้ังของไทยและต*างประเทศ 

โดยผู�วิจัยใช�เกณฑ0ในรวบรวมและคัดเลือกการนําเสนอข*าวสารของสื่อมวลชนท่ีมีลักษณะการละเมิด

จริยธรรมสื่อมวลชน ดังนี้ 

1. เป7นข*าวสารท่ีองค0กรสื่อมวลชน นักวิชาการและผู�เชี่ยวชาญทางด�านสื่อมวลชน ออกมากล*าวผ*าน

ช*องทางการสื่อสารต*าง ๆ ว*ามีลักษณะเป7นการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

บทท่ี  3 
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2. เป7นข*าวสารท่ีองค0กรหรือหน*วยงานต*าง ๆ ท่ีมิใช*องค0กรสื่อกล*าวถึงหรือออกมาเรียกร�องให�เก่ียวกับ

การละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชน 

3. สํารวจจากประเด็นข*าวดังท่ีเกิดข้ึนในช*วง 1 มกราคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ท่ีมีลักษณะ

การนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารท่ีมีลักษณะเป7นการละเมิดจริยธรรมลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามหลัก

จริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน 15 ข�อ ท่ีได�จากการวิเคราะห0หลักจริยธรรมสื่อมวลชนของประเทศไทย และ

ต*างประเทศ ดังนี้ 

 3.1 การแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร 

3.2 ความสมดุลและเป7นธรรม / ความเป7นธรรมเสมอภาค 

3.3 ประโยชน0สาธารณะ  

3.4 สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล   

3.5 ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม  

3.6 ประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง 

3.7 การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซ่ือตรงต*อ

จรรยาบรรณ 

3.8 หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญา

ท�องถ่ิน 

3.9 การปกปHองคุ�มครองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีมีความเสี่ยงหรือความรุนแรง   

3.10 การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย0สินทางปEญญา 

3.11 การปกปHองและการปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม    

3.12 การให�พ้ืนท่ีสาธารณะ ข*าวสาธารณะ ในเหตุการณ0สาธารณะท่ีสําคัญหรือเหตุร�ายแรง

สะเทือนจิตใจ 

3.13 การสื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชัง    

3.14 ความเป7นกลาง ไม*ลําเอียงและความหลากหลายในความคิดเห็น 

3.15 ความรับผิดชอบต*อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ 

 โดยกรณีศึกษาแต*ละข*าว รวมสื่อออนไลน0ไปด�วยแล�ว ไม*สามารถแยกออกจากกันได� และขอบเขตการ

วิจัย ไม*รวมสื่อสังคมออนไลน0ของกลุ*มภาคประชาชน จึงปรากฏข*าวท้ังท่ีนําเสนอข*าวสื่อโทรทัศน0 และสื่อ

ออนไลน0 
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ระยะท่ี 2 สัมภาษณ0เชิงลึก (In-depth Interview) แหล*งข�อมูลการศึกษาได�จากการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง โดยในข้ันตอนนี้แบ*งการเก็บข�อมูลเป7น 2 ข้ันตอนคือ 

1) การคัดเลือกกรณีศึกษาการนําเสนอข*าวสารของสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ท่ี

ละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณในประเทศและต*างประเทศท่ีผ*านมาในระยะเวลาไม*เกินกว*า 3 ปM ผู�วิจัยใช�การ

สัมภาษณ0เชิงลึกแหล*งข�อมูลจํานวน 3 คน ซ่ึงเป7นผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญท่ีสามารถให�ข�อมูลในเรื่องข*าว

วิทยุโทรทัศน0และข*าวออนไลน0 เพ่ือคัดเลือกกรณีศึกษาการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน จํานวนไม*น�อยกว*า 25 

ข*าว จากข*าวท่ีผู�วิจัยสรุปคัดเลือกมาในระยะท่ี 1 หรือจากการแนะนําข*าวอ่ืน ๆ ท่ีต�องการเสนอแนะเพ่ิมเติม 

เพ่ือนํามาใช�ในการศึกษาในข้ันตอนต*อไป 

2) วิเคราะห0เนื้อหาข*าว รูปแบบ และลักษณะการละเมิดจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชน ในการ

นําเสนอข*าวสารและวิชาชีพสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 ของประเทศไทยและของ

ต*างประเทศ และออกแบบการนําเสนอสื่อโสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0 เพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรม

สําหรับสื่อมวลชนอย*างเป7นระบบ จากกรณีศึกษาท่ีถูกคัดเลือกจํานวนไม*น�อยกว*า 25 กรณีศึกษา ซ่ึงผู�วิจัยทํา

การสัมภาษณ0แบบเฉพาะเจาะจงกับ ผู�บริหารองค0กรสื่อ บรรณาธิการข*าว สื่อมวลชน ผู�สื่อข*าวต*างประเทศ

ประจําประเทศไทย นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนองค0กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0  

ผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน จํานวนท้ังสิ้น 26 คน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการละเมิด

จริยธรรมสื่อ และมุมมองเรื่องจริยธรรมสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ขององค0การสื่อท้ังในประเทศไทยและ

ต*างประเทศประเด็นปEญหา สาเหตุ หรือปEจจัยท่ีส*งผลต*อการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนในด�านต*าง ๆ และ

แนวทางการแก�ไขปEญหา เพ่ือปHองกันมิให�เกิดการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนในด�านต*าง ๆ เป7นต�น 

 ระยะท่ี 3 การผลิตสื่อโทรทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0 เพ่ือใช�ในการอบรม เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�และสร�าง

ความเข�าใจร*วมกันระหว*างผู�ประกอบการ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�มีประสบการณ0 และผู�มีส*วนได�

ส*วนเสียในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน ผ*านกระบวนการคิด วิเคราะห0 สะท�อนมุมมอง ข�อคิดเห็น และ

ข�อเสนอแนะ   

  

 

  

 กลุ*มเปHาหมายผู�เข�าร*วมการสัมภาษณ0 ใช�วิธีการเลือกกลุ*มเปHาหมายแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยมีการเก็บข�อมูลตามเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 

3.2 กลุ%มเปuาหมายผู
เข
าร%วมการสัมภาษณ4 
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      1) การสัมภาษณ0เชิงลึกผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญท่ีสามารถให�ข�อมูลในเรื่องข*าววิทยุ ข*าว

โทรทัศน0 และข*าวออนไลน0 ท่ีละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน โดยการให�ยกตัวอย*างข*าวสารท่ีละเมิดจริยธรรมสื่อ 

ไม�น�อยกว*า 25 กรณีศึกษา จํานวน 3 คน ตามรายชื่อ หรืออาจเป7นผู�แทนขององค0กรหรือหน*วยงานนั้น ๆ ท่ี

สามารถให�ข�อมูลได� 

  1.1) อาจารย0บรรยงค0 สุวรรณผ*อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข*าว

นักหนังสือพิมพ0แห*งประเทศไทย  

  1.2) คุณพีระวัฒน0 โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย 

  1.3) คุณก�าวโรจน0 สุตาภักดี นายกสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) 

      2) การสัมภาษณ0เชิงลึกผู�บริหารองค0กรสื่อ บรรณาธิการข*าว สื่อมวลชน ผู�สื่อข*าวต*างประเทศ

ประจําประเทศไทย นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนองค0กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0  

ผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน จํานวนท้ังสิ้น 26 คน สัมภาษณ0เก่ียวกับความคิดเห็นและ

มุมมองของการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนในแต*ละกรณีท่ีเลือกมาในข้ันตอนท่ี 1) โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

  2.1) ผู�บริหารองค0กรสื่อ จํานวน 6 คน ตามรายชื่อ หรืออาจเป7นผู�แทนขององค0กรหรือ

หน*วยงานนั้น ๆ ท่ีสามารถให�ข�อมูลได� 

   (1) คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู�อํานวยการศูนย0พัฒนาสื่อใหม* องค0การกระจายเสียง

และแพร*ภาพสาธารณะแห*ง ประเทศไทย (สสท.) / ท่ีปรึกษาสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 

   (2) คุณภุสพงษ0 ฉายประเสริฐ รักษาการบรรณาธิการบริหารของสํานักข*าวไทย (ช*อง 

MCOT HD) 

   (3) คุณนิรันดร0 เยาวภา บรรณาธิการผู�จัดการออนไลน0 

   (4) คุณทัศน0สุมา สมานมิตร บรรณาธิการข*าวเพจเฟซบุ�กอีจัน (Facebook อีจัน) 

   (5) คุณเสาวลักษณ0 วัฒนศิลป� บรรณาธิการข*าวการเมือง สถานีโทรทัศน0ไทยพีบีเอส 

   (6) คุณอลงกรณ0 เหมือนดาว บรรณาธิการรายการข*าว 3 มิติ (ช*อง 3 HD) 

  2.2) นักวิชาการ จํานวน 4 คน ตามรายชื่อ หรืออาจเป7นผู�แทนขององค0กรหรือหน*วยงานนั้น 

ๆ ท่ีสามารถให�ข�อมูลได� 

   (1) ผศ. ดร. วรัชญ0 ครุจิต รองคณบดีฝLายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร0และ

นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0 
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   (2) ผศ. สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน�าสาขาวารสารศาสตร0คอนเวอร0เจนท0 คณะ 

นิเทศศาสตร0 สถาบันการจัดการปEญญาภิวัฒน0 

   (3) รศ. พันตํารวจโทหญิง ดร. ศิรวรรณ อนันต0โท ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร0

มหาบัณฑิต แขนงวิชาการ บริหาร กิจการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   (4) ดร. ชวพร ธรรมนิตยกุล อาจารย0ประจําวิทยาลัยนิเทศศาสตร0 มหาวิทยาลัย

รังสิต  

  2.3) สื่อมวลชน จํานวน 5 คน ตามรายชื่อ หรืออาจเป7นผู�แทนขององค0กรหรือหน*วยงาน 

นั้น ๆ ท่ีสามารถให�ข�อมูลได� 

   (1) คุณมนัสวรรณ หลินพันธุ0 ผู�ช*วยหัวหน�าบรรณาธิการ รักษาการรองหัวหน�า

บรรณาธิการข*าว (ช*อง 7HD) 

   (2) คุณอมรรัตน0 มหิทธิรุกข0 ผู�ดําเนินรายการข*าวเจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand 

(ช*อง MCOT HD) 

   (3) คุณบุญรัตน0 อภิชาตไตรสรณ0 ผู�สื่อข*าวอิสระ / กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิสภาการ

หนังสือพิมพ0แห*งชาติ 

   (4) คุณวัชรินทร0 เศรษฐกุด่ัน หัวหน�ากองข*าวต*างประเทศ ฝLายข*าวต*างประเทศ,  

ผู�ประกาศข*าวต*างประเทศ, ผู�ดําเนินรายการโทรทัศน0 สํานักข*าวไทย (ช*อง MCOT HD), ผู�ดําเนินรายการวิทยุ 

FM 96.5 

   (5) คุณอรวรรณ กริ่มวิรัตน0กุล (ชูดี) ผู�จัดการส*วนสร�างสรรค0รายการข*าว สํานักข*าว

ไทย (ช*อง MCOT HD) 

  2.4) ผู�แทนองค0กรวิชาชีพ จํานวน 6 คน ตามรายชื่อ หรืออาจเป7นผู�แทนขององค0กรหรือ

หน*วยงานนั้น ๆ ท่ีสามารถให�ข�อมูลได� 

   (1) คุณพีระวัฒน0 โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย 

   (2) คุณบรรยง สุวรรณผ*อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข*าว

นักหนังสือพิมพ0แห*งประเทศไทย 

   (3) คุณก�าวโรจน0 สุตาภักดี นายกสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 

2562) 

   (4) คุณโกศล สงเนียม ประธานสภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย 
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   (5) คุณอกนิษฐ0 มาโนษยวงศ0 กรรมการผู�จัดการ บริษัท สาระดีจํากัด (รายการเรื่อง

จริงผ*านจอ (ช*อง 7HD) 

   (6) คุณพีรพล อนุตรโสตถ์ิ รักษาการผู�จัดการศูนย0ชัวร0ก*อนแชร0 สํานักข*าวไทย (ช*อง 

MCOT HD) 

  2.5) ผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน จํานวน 5 คน ตามรายชื่อ หรืออาจเป7น

ผู�แทนขององค0กรหรือหน*วยงานนั้น ๆ ท่ีสามารถให�ข�อมูลได� 

   (1) ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน0ไตรรัตน0 เลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา / นักวิชาการ

อิสระ 

   (2) คุณสุภิญญา กลางณรงค0 นักกิจกรรมด�านสื่อ / อดีตกรรมการ กสทช. 

   (3) คุณสถาพร อารักษ0วทนะ นักวิชาการมูลนิธิเพ่ือผู�บริโภค 

   (4) คุณประสงค0 เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู�อํานวยการบริหารสถาบันอิศรา    

   (5) คุณพชรพรรษ0 ประจวบลาภ เลขาธิการ สถาบันยุวทัศน0แห*งประเทศไทย 

 

 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู�วิจัยนําเสนอข�อมูลท่ีได�จากศึกษาในแบบพรรณนาวิเคราะห0 (Descriptive 

analysis) โดยการประเมินผลการดําเนินงานจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ0เชิงลึก และการผลิตสื่อ 

โสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0 นํามาจัดประเภทข�อมูล จากนั้น ดําเนินการวิเคราะห0ด�วยการตีความและเชื่อมโยง

ข�อมูลต*าง ๆ เข�าด�วยกันตามวัตถุประสงค0ในการดําเนินงาน  

 

 
 

 โครงการ ฯ นี้ มีระยะเวลา 6 เดือน (22 มิถุนายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562) มีการแบ*งการศึกษา

เป7น 3 ระยะ ได�แก* ระยะท่ี 1 การศึกษาเอกสาร ระยะท่ี 2 การสัมภาษณ0เชิงลึก ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญท่ี

สามารถให�ข�อมูลในเรื่องข*าววิทยุ ข*าวโทรทัศน0 และข*าวออนไลน0 ท่ีละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน จํานวน 3 คน 

และผู�บริหารองค0กรสื่อ บรรณาธิการข*าว สื่อมวลชน ผู�สื่อข*าวต*างประเทศประจําประเทศไทย นักวิชาการ 

ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนองค0กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 ผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในเรื่อง

จริยธรรมสื่อมวลชน จํานวน 2 คน และระยะท่ี 3 การผลิตสื่อโสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0 ดังตาราง 3.1 

3.3 การวิเคราะห4ผลการดําเนินงาน 

3.4 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 
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ตาราง 3.1 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

เดือนท่ี 
รายละเอียด 

1 2 3 4 5 6 

กําหนดแผนการดําเนินงาน ประกอบด�วย แนวคิด รูปแบบ วิธีการ
ดําเนินงาน ข้ันตอน และระยะเวลาในการดําเนินงาน 

      

การศึกษาเอกสาร       

การสัมภาษณ0เชิงลึก       

วิเคราะห0ข�อมูลเพ่ือการผลิตสื่อโสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0       

ผลิตสื่อโสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0 เพ่ือใช�ในการอบรม       

รวบรวมเอกสาร จัดพิมพ0รูปเล*มรายงานฉบับสมบูรณ0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 กรอบการดําเนินงาน 

การศึกษาเอกสาร 

- เอกสารวิชาการ  

- วิทยานิพนธ0  

- รายงานการวิจัย  

- เทปรายการข*าวในประเทศไทย 

- เทปรายการข*าวต*างประเทศ  

- การสืบค�นทางอินเตอร0เน็ต 

การสัมภาษณ4เชิงลกึ 
- ตัวแทนองค0กรวิชาชีพและนักวิชาการ

จํานวน 3 คน เพ่ือเสนอกรณีศึกษาไม*น�อย

กว*า 25 เรื่อง 

- แหล*งข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง 26 คน เพ่ือแสดง

ทัศนะด�านจริยธรรมต*อกรณีศึกษา และ

นําเสนอทางสื่อโสตทัศน0ในรูปแบบวิดีทัศน0  

การผลิตสื่อโสตทัศน4ในรูปแบบ 

วีดีทัศน4 

- คลิปวีดิโอสมัภาษณ0จํานวน 26 

คน 

- สื่อโสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0

เพ่ือใช�ในการอบรม 25

กรณีศึกษา 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
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ผลการศึกษา 

 ในการดําเนินโครงการ “การศึกษาและจัดทําข�อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน  

ตามโครงการสร�างชุมชนแห*งการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชน” ได�แบ*งผลตามประเด็นท่ีศึกษา 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   
 
 
 

 ในการศึกษา ค�นคว�า เปรียบเทียบมุมมองเรื่องจริยธรรมสื่อขององค0กรสื่อท้ังในประเทศไทยและ
ต*างประเทศ ผู�วิจัยใช�การศึกษาจากเอกสาร บทความวิชาการ วิทยานิพนธ0 รายงานการวิจัย ท่ีเก่ียวข�องกับ
จริยธรรมสื่อมวลชน รวมถึงเว็บไซต0ท่ีมีข�อมูลเก่ียวกับจริยธรรมสื่อมวลชน โดยจริยธรรมสื่อมวลชนใน
การศึกษา เป7นสื่อมวลชนแบบด้ังเดิมและสื่อออนไลน0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห4หลักจริยธรรมการรายงานข%าวของส่ือวิทยุโทรทัศน4และส่ือออนไลน4 ในประเทศ
ไทย 

ตามพระราชบัญญัติองค0การกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
พ.ศ. 2551 ได�กําหนดข�อบังคับด�านจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและการเผยแพร*รายการ ไว�ว*า  
การกําหนดข�อบังคับด�านจริยธรรมของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง อย*างน�อยต�องครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่อง
ดังต*อไปนี้   

- ความเท่ียงตรง ความเป7นกลาง และความเป7นธรรม 
- ความเป7นอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต*อสาธารณชน 
- การเคารพศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 ความเป7นส*วนตัว และการคุ�มครองสิทธิส*วนบุคคล 
- การคุ�มครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําอันผิดกฎหมายหรือ

ศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย 
- การปฏิบัติต*อเหยื่อผู�เคราะห0ร�ายและผู�ท่ีอยู*ในภาวะเศร�าโศก 
- การจ*ายเงินแก*แหล*งข*าว การรับรางวัลหรือผลประโยชน0ตอบแทนเพ่ือให�เสนอข*าว หรือมีส*วนร*วม 

ในการกระทําใด อันทําให�ขาดความเป7นธรรมและความเป7นอิสระของวิชาชีพ 
- การปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 

บทท่ี  4 

4.1 ผลการศึกษา ค
นคว
า เปรียบเทียบมุมมองเร่ืองจริยธรรมสื่อขององค4กรสื่อทั้งใน
ประเทศไทยและต%างประเทศ 
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จากข�อบังคับด�านจริยธรรมของวิชาชีพตามพระราชบัญญัติองค0การกระจายเสียงและแพร*ภาพ
สาธารณะแห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.) พ.ศ. 2551 นั้น เม่ือทําการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแนวปฏิบัติและ
ข�อบังคับเก่ียวกับหลักจริยธรรมสําหรับวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชนไทยจากองค0การสื่อมวลชนต*าง ๆ 
โดยเฉพาะกับองค0กรสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 อาทิ 

- คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน0 และกิจการโทรคมนาคมแห*งชาติ (กสทช.) 

- ข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0  สภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ พ.ศ. 2559 
- ข�อบังคับสภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย ว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0 

พ.ศ. 2553 
- ระเบียบ สมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย ว*าด�วยจริยธรรมแห*งวิชาชีพของสมาชิกสมาคม

นักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย พ.ศ. 2555 
- ข�อบังคับองค0การกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย ว*าด�วย จริยธรรมของ

วิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและการเผยแพร*รายการ พ.ศ. 2552  และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558  (ส.ส.ท.) 
- ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ว*าด�วยจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพข*าว

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
- หลักจริยธรรมของคนข*าวเครือเนชั่น หมวด 2 ว*าด�วยเรื่องจริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น 
- แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ สภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย เรื่องการใช�สื่อสังคม

ออนไลน0ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 
- แนวปฏิบัติและคู*มือท่ีเก่ียวข�องกับการนําเสนอข*าว ภาพข*าว และการถ*ายทอดสด ของสมาชิกชมรม

ผู�ผลิตข*าวออนไลน0 พ.ศ. 2555 
 

 จากการศึกษารายละเอียดดังกล*าวข�างต�น สามารถสรุปประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1.1) หลักความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร ต�องให�ความสําคัญกับการนําเสนอ

ข*าวสารท่ีอยู*บนพ้ืนฐานของข�อเท็จจริง ความถูกต�อง เท่ียงตรงของแหล*งข*าว และเนื้อหาสาระของข*าวสาร 

โดยปราศจากอคติ ความลําเอียง การชี้นํา การบิดเบือนข*าวสาร ตลอดจนการตรวจสอบและเป{ดเผยแหล*งท่ีมา

ของสารอย*างถูกต�อง รายละเอียดดังตาราง 4.1  

 

 



 

 - 79 -  

 

ตาราง 4.1 หลักความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน0 ของ
สํานักงาน กสทช. 

- การนําเสนอข*าวหรือข�อมูล ต�องยึดถือข�อเท็จจริง ความถูกต�อง เท่ียงตรง แหล*งข*าว 
แหล*งข�อมูล ใช�ภาษาและเน้ือหา วิธีการหรือรูปแบบการนําเสนออย*างรอบคอบ ระมัดระวัง 
และมีการตรวจสอบ ตรวจทานก*อนนําเสนอ 
- การรายงานข*าว หรือเหตุการณ0 ต�องรายงานตามความเป7นจริง ไม*สอดแทรกความคิดเห็น
หรือบิดเบือน ไม*คาดเดา ไม*ช้ีนํา ไม*สร�างความเข�าใจผิด และไม*ทําให�ผู�ชมผู�ฟEงตื่นกลัวเกินเหตุ 
- การรายงานข*าวหรือเหตุการณ0ปEจจุบันต�องแยกแยะให�ชัดเจนระหว*างข�อเท็จจริง และ
ข�อคิดเห็น เน้ือหาข*าวกับการวิเคราะห0ตีความ เหตุผลท่ีแท�จริงหรือกล*าวอ�างว*าเป7นเหตุผล 
- ผู�ประกอบวิชาชีพด�านข*าวและรายการ ต�องเป{ดเผย ตรงไปตรงมา และซ่ือตรงกับผู�ท่ีตกเป7น 
แหล*งข*าว ผู�ร*วมรายการ ผู�แสดงความเห็น รวมถึงผู�ชมผู�ฟEงรายการ 

ข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรม 
แห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0 

- ต�องตรวจสอบและไม*แต*งเติมเน้ือหาสาระของข*าวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากข�อเท็จจริง 
- ต�องละเว�นการเสนอข*าวด�วยความลําเอียงหรือมีอคติเป7นเหตุให�ข*าวน้ันบิดเบือนอันอาจ
ก*อให�เกิดความเสียหายแก*บุคคลในข*าวและความเข�าใจผิดในสังคม 
- ต�องไม*พาดหัวข*าวและความนําเกินไปจากข�อเท็จจริงในข*าวและต�องสะท�อนใจความสําคัญ
หรือเน้ือหาหลักของข*าว 

ข�อบังคับสภาวิชาชีพข*าววิทยุ 
และโทรทัศน0ไทย 

- ต�องนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องแก*สาธารณชนตามหลักวัตถุวิสัยด�วย
ความถูกต�อง เท่ียงตรง แม*นยํา และครบถ�วน ด�วยความเป7นธรรม โดยปราศจากอคติ 4 
ได�แก* ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 
- หากมีการอ�างอิง หรือคัดลอกข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องจากแหล*งข�อมูลอ่ืน ต�องแจ�ง
ท่ีมาของข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท่ีนําเสนอหรือเผยแพร*ดังกล*าว 

ระเบียบสมาคมนักข*าววิทย ุ
และโทรทัศน0ไทย 

- นําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสาร ข�อเท็จจริง เพ่ือประโยชน0สาธารณะ ด�วยความถูกต�อง 
ครบถ�วน เป7นธรรม 

ข�อบังคับองค0การกระจายเสียง
และแพร*ภาพสาธารณะ 

แห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

- การนําเสนอข*าวหรือข�อมูล ต�องยึดถือข�อเท็จจริง ความถูกต�อง เท่ียงตรง โดยการเลือก
แหล*งข*าว แหล*งข�อมูล การใช�ภาษา กําหนดเน้ือหา และวิธีการหรือรูปแบบการนําเสนอ ต�อง
ดําเนินการด�วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทานเห็นหลักปฏิบัติสําคัญ 
- การรายงานข*าว หรือเหตุการณ0 ต�องรายงานตามความเป7นจริง ไม*สอดแทรกความคิดเห็น
หรือบิดเบือน ไม*คาดเดา ไม*ช้ีนํา ไม*สร�างความเข�าใจผิด และไม*ทําให�ผู�ชมผู�ฟEงตื่นกลัวเกินเหตุ 
- การรายงานข*าวหรือเหตุการณ0ปEจจุบันต�องแยกแยะให�ชัดเจนระหว*างข�อเท็จจริง และ
ข�อคิดเห็น เน้ือหาข*าวกับการวิเคราะห0ตีความ เหตุผลท่ีแท�จริงหรือกล*าวอ�างว*าเป7นเหตุผล 
- ผู�ประกอบวิชาชีพด�านข*าวและรายการ ต�องเป{ดเผย ตรงไปตรงมา และซ่ือตรงกับผู�ท่ีตกเป7น 
แหล*งข*าว ผู�ร*วมรายการ ผู�แสดงความเห็น รวมถึงผู�ชมผู�ฟEงรายการ 
- การนําเสนอข*าวหรือรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับชาติพันธ0 สีผิว ต�องนําเสนออย*างถูกต�อง 
ข�อเท็จจริงครบถ�วน ไม*บิดเบือนหรือนําเสนอในลักษณะสร�างความขัดแย�ง ต�องไม*นําเสนอใน
ลักษณะดูหมิ่นหรือสร�างตราเชิงลบ อคติ เหมารวมชาติพันธุ0 หรือทําให�กลายเป7นเรื่องตลก 
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

- การนําเสนอข*าวต�องยึดถือข�อเท็จจริงเป7นสําคัญ ต�องตรวจสอบข�อมูลข*าวสารให�ถูกต�อง 
ครบถ�วนอย*างรอบด�าน 
- การนําเสนอข*าวต�องปราศจากความคิดเห็นส*วนตัว อคติ ความลําเอียง ท้ังโดยเป{ดเผยและ
แอบแฝง 
- การนําเสนอข*าวต�องไม*นําเสนอข*าวลือหรือข*าวท่ีปราศจากแหล*งข*าวอ�างอิง 
- การนําเสนอข*าวต�องไม*ทําให�เกิดความเข�าใจผิดต*อเน้ือหาของข*าว 
- วิธีการได�มาซ่ึงข*าว ภาพข*าว หรือข�อมูลประกอบข*าว ต�องกระทําโดยคํานึงถึงมาตรฐาน
จริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

หลักจรยิธรรมของคนข*าว 
เครือเนช่ัน 

- การรายงานข*าวต�องเสนอเฉพาะข�อเท็จจริงให�ครบถ�วน รอบด�าน และต�องตรวจสอบความ
ถูกต�องก*อน  
- ผู�สื่อข*าวตลอดจนบรรณาธิการข*าวท่ีเก่ียวข�องต�องแสดงความพยายามในการให�ความเป7น
ธรรมแก*ทุกฝLายท่ีเก่ียวข�อง 
- การพาดหัวข*าวและโปรยข*าว ต�องไม*ใช�คําพูดจนเกินจากข�อเท็จจริงในข*าว 
- ต�องไม*แต*งเติมเน้ือหาสาระของข*าวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินเลยจากความเป7นจริง และภาพ
ทุกภาพท่ีจะนําลงตีพิมพ0หรือออกอากาศต�องเป7นภาพท่ีได�จากสถานท่ีหรือเหตุการณ0จริง
เท*าน้ัน ภาพหรือข*าวจะเป7นภาพท่ีมีการตัดต*อ ต*อเติม หรือตกแต*งไม*ว*าจะเป7นการทําด�วยมือ 
หรือกระบวนการคอมพิวเตอร0กราฟ{กใด ๆ ไม*ได�โดยเด็ดขาด 
- ไม*เสนอข*าวหรือภาพด�วยความลําเอียง หรือมีอคติส*วนตนเป7นท่ีตั้งหรือแอบแฝง 
- ต�องไม*สอดแทรกความคิดเห็นส*วนตัวลงในข*าว 

แนวปฏิบัต ิ
สภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ  

สภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0
ไทย เรื่องการใช�สื่อสังคมออนไลน0

ของสื่อมวลชน 

- ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงใช�ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามข�อบังคับ จริยธรรมแห*ง
วิชาชีพสื่อมวลชนอย*างเคร*งครัด โดยเฉพาะความถูกต�อง (Accuracy) สมดุล (Balance) และ
การใช�ภาษาท่ีเหมาะสม 
- ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู�ใช�งานพึงระมัดระวังการนําเสนอข*าวและการแสดงความ
คิดเห็นท่ีอาจนําไปสู*การละเมิดจริยธรรมของผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเช*นเดียวกัน 
- ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงแยก “ข*าว” กับ “ความเห็น” ออกจากกันอย*างชัดเจน พึง
ระวังการย*อความท่ีทําให�ข�อความน้ันบิดเบือนไปจากข�อเท็จจริง และพึงระการเผยแพร*ข�อมูล
ข*าวซํ้า 

 
 1.2) หลักความสมดุลและเป"นธรรม ซ่ึงให�ความสําคัญต*อการปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*าง

เป7นธรรม โดยการนําเสนอข�อมูลข*าวสารซ่ือสัตย0 ตรงไปตรงมาและคํานึงถึงความเป7นธรรมแก*ทุกฝLายท่ีมีส*วน

ได�ส*วนเสียในข�อเท็จจริงของข*าวนั้น ๆ ท้ังผู�ตกเป7นข*าว และผู�ให�ข�อมูลข*าวสาร หากมีการนําเสนอหรือเผยแพร*

ข�อมูลข*าวสารท่ีผิดพลาดต�องดําเนินการแก�ไขความผิดพลาดโดยทันที พร�อมท้ังขออภัยในความผิดพลาด
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ดังกล*าว โดยต�องให�ความเป7นธรรมแก*ฝLายท่ีถูกพาดพิงและทุกฝLายท่ีเก่ียวข�องได�มีโอกาสชี้แจ�งและแสดง

ข�อเท็จจริงโดยเท*าเทียมกัน รายละเอียดดังตาราง 4.2  

ตาราง 4.2 หลักความสมดุลและเป7นธรรม ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน0 ของ
สํานักงาน กสทช. 

- การรายงานข*าวหรือการผลิตรายการโดยเฉพาะประเด็นสําคัญท่ีมีความขัดแย�งสูงต�อง
นําเสนอข�อมูลและความคิดเห็นจากผู�เก่ียวข�องอย*างรอบด�าน สมดุลและเป7นธรรม 
- ต�องเป{ดเผย ตรงไปตรงมา และซ่ือสัตย0ต*อผู�ตกเป7นข*าว ผู�ให�ข*าว ผู�ร*วมรายการ รวมท้ังผู�ชม
ผู�ฟEงรายการ ต�องแจ�งสิ่งต*าง ๆ ต*อไปน้ี เหตุท่ีเผชิญ เชิญในฐานะ / ตําแหน*ง / บทบาทใด 
รูปแบบรายการสดหรือบันทึกเทป ช่ือรายการ วันและเวลาในการออกอากาศ 

ข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรม 
แห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0 

- ต�องแสดงความพยายามในการให�ความเป7นธรรมแก*ทุกฝLาย 
- ต�องเป{ดโอกาสให�ฝLายท่ีถูกกล*าวหาแสดงข�อเท็จจริงเมื่อข*าวท่ีนําเสนอมีการพาดพิงอันอาจ
เกิดความเสียหายแก*บุคคลหรือองค0กร หรือได�แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการให�ความ
เป7นธรรมแล�ว 
- ต�องให�ความเท่ียงธรรมเมื่อบุคคลหรือองค0กรท่ีถูกพาดพิงเห็นว*าการแสดงความคิดเห็นหรือ
การวิพากษ0วิจารณ0น้ัน ไม*ถูกต�องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข�อเท็จจริง 

ข�อบังคับสภาวิชาชีพข*าววิทยุ 
และโทรทัศน0ไทย 

- ต�องปกป{ดช่ือตัว ช่ือสกุล รูปร*าง ลักษณะ และสถานะของแหล*งข*าว รวมท้ังข*าวสารและ
ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องสําคัญท่ีแหล*งข*าวประสงค0ให�ปกป{ด เว�นแต*จะได�รับความยินยอมจาก
แหล*งข*าวและเห็นได�อย*างชัดเจนว*า การเป{ดเผยดังกล*าวไม*เป7นอันตรายต*อแหล*งข*าว 
- การนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท่ีเกิดความผิดพลาด ต�องดําเนินการ
แก�ไขความผิดพลาดโดยทันที พร�อมท้ังขออภัยในความผิดพลาดดังกล*าว 
- การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ0ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง ต�องให�ความเป7นธรรม
แก*ผู�ท่ีถูกพาดพิง และต�องแยกแยะให�ชัดเจนว*า เป7นข�อเท็จจริงหรือเป7นการแสดงความ
คิดเห็นโดยต�องแจ�งให�ทราบว*า เป7นการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ0ของผู�ประกอบ
วิชาชีพข*าวน้ัน การแสดงความคิดเห็นพึงกระทําโดยบริสุทธ์ิใจ และไม*มีพันธะกรณีอ่ืนใด 
นอกจากมุ*งปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือสาธารณชน โดยไม*ยอมให�อิทธิพลอ่ืนใดมาครอบงําความคิดเห็น 
- ต�องแสดงให�เห็นถึงความพยายามในการให�ความเป7นธรรมแก*ผู�เก่ียวข�องทุกฝLาย 

ระเบียบสมาคมนักข*าววิทย ุ
และโทรทัศน0ไทย 

- ปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 
- ให�ความเป7นธรรมต*อผู�ตกเป7นข*าว หากนําเสนอข�อมูลผิดพลาดต�องดําเนินการแก�ไขโดย
ทันที พร�อมขออภัยในความผิดพลาดดังกล*าว 

ข�อบังคับองค0การกระจายเสียง
และแพร*ภาพสาธารณะ 

แห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

- การรายงานข*าวหรือการผลิตรายการโดยเฉพาะประเด็นสําคัญท่ีมีความขัดแย�งสูงต�อง
นําเสนอข�อมูลและความคิดเห็นจากผู�เก่ียวข�องอย*างรอบด�าน สมดุลและเป7นธรรม ในกรณีท่ี
องค0การและ / หรือบุคลากรขององค0การกลายเป7นข*าว นักข*าวหรือผู�นําเสนอรายการต�อง
รายงานหรือนําเสนออย*างซ่ือตรง ถูกต�อง ไม*ลําเอียง และไม*ถือพวกพ�อง 
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

- ผู�ปฏิบัติงานต�องเคารพสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการให�สัมภาษณ0หรือการร*วมรายการ 
และต�องใช�วิจารณญาณในการแจ�งการปฏิเสธในรายการ ซ่ึงการปฏิเสธดังกล*าวต�องไม*เป7น
เหตุให�ยับยั้งการเชิญบุคคลอ่ืนหรือคู*กรณีท่ีมีประเด็นขัดแย�งกันมาออกอากาศหรือมาแสดง
ทัศนะ ในกรณีเช*นน้ีผู�สัมภาษณ0ต�องทําหน�าท่ีอย*างเป7นธรรม 
- การนําเสนอข*าวหรือรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับชาติพันธุ0 จะต�องไม*เลือกปฏิบัติด�วยเหตุของ
เพศ วัย เช้ือชาติ ชนช้ัน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 จะต�องนําเสนอด�วยความเคารพ
สิทธิและนําเสนออย*างเคารพในความแตกต*าง หลากหลาย เท*าเทียม เสมอภาค ชาติพันธุ0 
เช้ือชาติ ถ่ินท่ีอยู* ภูมิลําเนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ความคิด ภาษา  
เครื่องแต*งกาย สัญลักษณ0 ความเช่ือท่ีเก่ียวข�องในทางชาติพันธุ0 
- การนําเสนอข*าว หรือรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย0 ผู�ปฏิบัติงานต�อง
พึงตระหนักในการสร�างความสมดุลระหว*าง เสรีภาพในการพูดการแสดงความคิดเห็น ท่ีไม*
กระทบสิทธิผู�อ่ืน และความรับผิดชอบต*อสังคม พิจารณาช่ังนํ้าหนัก ผลดี ผลเสีย ผลกระทบ
อันเกิดมาจากการนําเสนอเน้ือหาข*าวและรายการ 
- การนําเสนอเน้ือหารายการท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิรูป เปลี่ยนแปลง ปกปHอง พิทักษ0 รักษา
สถาบันพระมหากษัตริย0ในรายการ หรือข*าวพึงกระทําด�วยหลักการมาตรฐานวิชาชีพสื่อ ด�วย
ความถูกต�อง เท่ียงตรง สมดุล เป7นธรรม และคํานึงถึงขอบเขตเสรีภาพของการพูดท่ีอยู*ภายใต�
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

- การเสนอข*าวให�คํานึงถึงความเป7นธรรมแก*ทุกฝLายท่ีมีส*วนได�ส*วนเสียในข�อเท็จจริงของข*าว
น้ัน โดยเป{ดโอกาสให�ทุกฝLายได�ช้ีแจงข�อเท็จจริงตามสมควร 
- ต�องแสดงให�เห็นถึงความพยายามในการให�ความเป7นธรรมแก*ผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝLาย 

หลักจรยิธรรมของคนข*าว 
เครือเนช่ัน 

- การเสนอข*าวหรือภาพท่ีมีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแก*บุคคล  คณะบุคคลหรือ
องค0กรใด ๆ ต�องพยายามให�ฝLายท่ีถูกกล*าวหาได�มีโอกาสช้ีแจงและแสดงข�อเท็จจริงด�วย 
- ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ0 วิจารณ0 ต�องให�ความเป7นธรรมแก*ฝLายท่ีถูกพาดพิง
และทุกฝLายท่ีเก่ียวข�องโดยเท*าเทียมกัน 

แนวปฏิบัต ิ
สภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ  

สภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0
ไทย เรื่องการใช�สื่อสังคมออนไลน0

ของสื่อมวลชน 

- การนําเสนอข�อมูลข*าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ*านสื่อสังคมออนไลน0ของผู�ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนเกิดความผิดพลาด จนก*อให�เกิดความเสียหายต*อบุคคลหรือองค0กรอ่ืน  
ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต�องดําเนินการแก�ไขข�อความท่ีมีปEญหาโดยทันที พร�อมท้ังแสดง
ถ�อยคําขอโทษต*อบุคคลหรือองค0กรท่ีได�รับความเสียหาย ท้ังน้ี ต�องให�ผู�ท่ีได�รับความเสียหาย
มีโอกาสช้ีแจงข�อมูลข*าวสารในด�านของตนด�วย 

 
  1.3) หลักประโยชน(สาธารณะ ซ่ึงให�ความสําคัญต*อการนําเสนอหรือเผยแพร*ข�อมูลข*าวสาร

ท่ีต�องคํานึงถึงประโยชน0แห*งสาธารณะเป7นสําคัญ ห�ามใช�สื่อเป7นเครื่องมือเพ่ือแสดงหาผลประโยชน0ส*วนตน

หรือหมู*คณะ รายละเอียดดังตาราง 4.3  
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ตาราง 4.3 หลักประโยชน0สาธารณะ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 
ข�อบังคับสภาวิชาชีพข*าววิทยุ 

และโทรทัศน0ไทย 
- การนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องต�องตระหนักถึงประโยชน0แห*ง
สาธารณะ 

ข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรม 
แห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0 

- ต�องนําเสนอข*าว ภาพข*าว  ความเห็น และเน้ือหาท่ัวไป ด�วยความบริสุทธ์ิใจโดยไม*แสวงหา
ผลประโยชน0ส*วนตนหรือหมู*คณะ 
- พึงเสนอข*าว ภาพข*าว ความเห็น และเน้ือหาท่ัวไป โดยตระหนักถึงความสําคัญและ
อรรถประโยชน0ของข*าวต*อสาธารณะ และไม*เสนอข*าวในทํานองชวนเช่ือหรือเร�าอารมณ0ให�
คนสนใจในเรื่องท่ีไม*เป7นประโยชน0ต*อสาธารณะ 

ระเบียบสมาคมนักข*าววิทย ุ
และโทรทัศน0ไทย 

- นําเสนอข*าวหรือเผยแพร*ข*าวสาร ข�อเท็จจริง เพ่ือประโยชน0สาธารณะ ด�วยความถูกต�อง 
ครบถ�วน เป7นธรรม 

ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

- การนําเสนอข*าวต�องคํานึงถึงศีลธรรม วัฒนธรรม ความสงบเรียบร�อยของสังคมและ
ประโยชน0สาธารณะ 

หลักจรยิธรรมของคนข*าว 
เครือเนช่ัน 

- ข*าวทุกเรื่องต�องนําเสนอเพ่ือประโยชน0ของสาธารณะเป7นสําคัญ ห�ามใช�เป7นเครื่องมือเพ่ือ
แสดงหาผลประโยชน0ส*วนตนหรือหมู*คณะ 

 

 1.4) หลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล การนําเสนอหรือเผยแพร*

ข�อมูลข*าวสารใด ๆ ของสื่อมวลชนต�องคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิ

ส*วนบุคคลของแหล*งข*าวหรือผู�ตกเป7นข*าว โดยไม*เลือกปฏิบัติ ไม*เสียดสีบุคคลหรือกลุ*มบุคคล เพราะความ

แตกต*างในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ สุขภาพ ฐานะของบุคคล รายได� การศึกษา 

และความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม*ขัดต*อรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพในการรับรู�ข�อมูลข*าวสารของประชาชน 

ไม*นําเสนอข*าวท่ีเป7นการซํ้าเติมความทุกข0และโศกนาฏกรรมแก*ผู�ท่ีตกเป7นข*าว รายละเอียดดังตาราง 4.4  

ตาราง 4.4 หลักสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อ

ออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 
คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล

กันเองในกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน0 ของ

สํานักงาน กสทช. 

- การปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน การผลิตรายการในทุกประเภทและรูปแบบ ต�องเคารพศักดิ์ศรี
ความเป7นมนุษย0 ไม*เลือกปฏิบัติ ไม*เสียดสีบุคคลหรือกลุ*มบุคคล เพราะความแตกต*างในเรื่อง
ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สุขภาพ ฐานะของบุคคล รายได� การศึกษา และความ
คิดเห็นทางการเมืองท่ีไม*ขัดต*อรัฐธรรมนูญ 
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

- การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ต�องดําเนินการโดยเคารพศักดิ์ศรี
ความเป7นมนุษย0 รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการรับรู�ของประชาชน ความเหมาะสมกับค*านิยม
ของสังคมและเพ่ือประโยชน0ทางการศึกษา 
- การนําเสนอเน้ือหาท่ีอาจละเมิดความเป7นส*วนตัว และ / หรือทําร�ายความรู�สึกของบุคคล
รวมถึงการนําเสนอเรื่องราว พฤติกรรมของบุคคลสาธารณะ ท่ีส*งผลกระทบต*อส*วนรวม จะ
ทําได�ก็ต*อเมื่อได�พิจารณาแล�วว*าประชาชนจะได�รับประโยชน0จากการรับรู�ข*าวน้ัน ๆ  
- การรายงานข*าวหรือเป{ดเผยภาพผู�ท่ีมีความทุกข0 ผู�ประสบภัยจากหายนะ อยู*ในภาวะ
ยากลําบาก ทุกข0ทรมาน และผู�ปLวย ต�องดําเนินการอย*างเคารพในศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0
นําเสนออย*างเหมาะสมและระมัดระวัง 

ข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรม 
แห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0 

- ต�องเสนอข*าวโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0ของบุคคลท่ีตกเป7นข*าว โดยเฉพาะอย*าง
ยิ่งต�องให�ความคุ�มครองอย*างเคร*งครัดต*อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู�ด�อยโอกาส รวมท้ัง
ต�องไม*เป7นการซํ้าเติมความทุกข0หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก*เด็ก สตรี ผู�ด�อยโอกาส และ 
ผู�มีอัตลักษณ0แตกต*างในสังคม 
- ต�องไม*เสนอภาพข*าวท่ีอุจาด ลามกอนาจาร หรือน*าหวาดเสียว โดยไม*คํานึงถึงความรู�สึก
ของสาธารณชนอย*างถ่ีถ�วน 
- พึงละเว�นการล*วงละเมิดสิทธิส*วนบุคคล เว�นแต*กรณีเพ่ือประโยชน0สาธารณะ 
- พึงระมัดระวังการเสนอข*าว ภาพข*าว ความเห็น หรือเน้ือหาท่ัวไป ต*อสถานการณ0ท่ีมีความ
ขัดแย�งหรือมีความรุนแรง อันเป7นการสร�างหรือเพ่ิมความหวาดระแวงท่ีมีอยู*แล�วในชุมชน
หรือสังคม 
- พึงระมัดระวังการเสนอข*าว ภาพข*าว ความเห็น หรือเน้ือหาท่ัวไป อันเป7นการไม*เคารพต*อ
เช้ือชาติ ศาสนา และชาติพันธุ0 
- พึงหลีกเลี่ยงการใช�คําท่ีไม*สุภาพ หรือภาษาท่ีสื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรืออยู*ในข*าย
ประทุษวาจา หรือแสดงนัยเชิงลบ 

ข�อบังคับสภาวิชาชีพข*าววิทยุ 
และโทรทัศน0ไทย 

- การนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องต�องคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
ความเป7นมนุษย0 และไม*เป7นการซํ้าเติมความทุกข0และโศกนาฏกรรมแก*ผู�ท่ีตกเป7นข*าว 
- การได�มาหรือการนําเสนอหรือการเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง พึงใช�วิธีการท่ี
สุภาพ ซ่ือสัตย0 หลีกเลี่ยงการใช�คําท่ีไม*สุภาพ หรือมีความหมายท่ีดูถูก เหยียดหยามผู�อ่ืน 

ระเบียบสมาคมนักข*าววิทย ุ
และโทรทัศน0ไทย 

- เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคลของผู�ท่ีเก่ียวข�องในข*าว 

ข�อบังคับองค0การกระจายเสียง
และแพร*ภาพสาธารณะแห*ง

ประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

- การปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน การผลิตรายการในทุกประเภทและรูปแบบ ต�องเคารพศักดิ์ศรี
ความเป7นมนุษย0 ไม*เลือกปฏิบัติ ไม*เสียดสีบุคคล กลุ*มบุคคล เพราะเหตุแห*งความแตกต*างใน
เรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดทางการเมืองท่ีไม*ขัดต*อบทบัญญัติแห*งรัฐธรรมนูญ 
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

- การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ต�องดําเนินการอย*างเคารพศักดิ์ศรี
ความเป7นมนุษย0 รวมท้ังสิทธิและเสรีภาพในการรับรู�ของประชาชน แต*ต�องมีเหตุผล 
และคํานึงถึงความเหมาะสมกับบรรทัดฐานและค*านิยมของสังคม และเพ่ือประโยชน0ทาง
การศึกษา 
- การนําเสนอเน้ือหาท่ีอาจล*วงละเมิดความเป7นส*วนตัว และ / หรือ ทําร�ายความรู�สึกของ
บุคคลรวมท้ังการนําเสนอเรื่องราวหรือพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะท่ีส*งผลกระทบต*อ
ส*วนรวมหรือคนจํานวนมากจะกระทําได�เมื่อพิจารณาถ่ีถ�วนแล�วว*า ผลประโยชน0ของมหาชน
ในการรับรู�ข*าวสารน้ันมีนํ้าหนักมากกว*า 
- การรายงานข*าวหรือภาพท่ีเป{ดเผยให�เห็นผู�ท่ีอยู*ในความทุกข0โศก ผู�ได�รับภัยจากหายนะ  
ผู�ท่ีอยู*ในภาวะยากลําบาก ทุกข0ทรมาน รวมท้ังผู�ปLวย ต�องดําเนินการอย*างเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป7นมนุษย0 และนําเสนออย*างเหมาะสมและระมัดระวัง 
- การนําเสนอข*าวหรือรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับชาติพันธุ0 ต�องดําเนินการอย*างเคารพ 
ต*อหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน ในการท่ีจะคิด เช่ือ ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางศาสนา 
น้ัน ๆ และหมายความรวมถึงความเช่ือส*วนบุคคล ท่ีจะสอนสั่ง ปฏิบัติและเฝHาดูอย*างเคารพ 
ความเช่ือ และวิถีปฏิบัติของศาสนาหรือนิกายในศาสนาต*าง ๆ ต�องได�รับการอธิบาย นําเสนอ 
อย*างถูกต�อง ต�องไม*นําเสนอในลักษณะบิดเบือน เป7นเท็จ หรือเพ่ือประโยชน0เชิงพาณิชย0 หรือ
ความงมงายได�สาระ 

ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

- การนําเสนอข*าวต�องไม*ละเมิดศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และให�ความคุ�มครองต*อ 
สิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี และผู�ด�อยโอกาส 

หลักจรยิธรรมของคนข*าว 
เครือเนช่ัน 

- ในการเสนอข*าวหรือภาพใด ๆ ต�องหลีกเลี่ยงการล*วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0ของ
บุคคลท่ีตกเป7นข*าว โดยเฉพาะอย*างยิ่ง ต�องให�ความคุ�มครองอย*างเคร*งครัดต*อสิทธิมนุษยชน
ของเด็ก สตรี และผู�ด�อยโอกาส 
- การนําเสนอข*าวต�องไม*เป7นการซํ้าเติมความทุกข0 หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก*ผู�ท่ีตกเป7น
เหยื่อหรือผู�เสียหาย 
- ข*าวท่ีเก่ียวข�องกับศาสนาหรือมีผลถึงลัทธิความเช่ือของคนกลุ*มใดกลุ*มหน่ึง จะต�องผ*านการ
ตรวจสอบข�อเท็จจริงอย*างถ่ีถ�วนก*อน หากไม*สามารถกระทําได� พึงงดเว�นการเสนอข*าวน้ัน 

แนวปฏิบัต ิ
สภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ  

สภาวิชาชีพข*าววิทยุและโทรทัศน0
ไทย เรื่องการใช�สื่อสังคมออนไลน0

ของสื่อมวลชน 

- ในการรวบรวมข�อมูลข*าวสาร การนําเสนอ การแสดงความคิดเห็น ผู�ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนพึงระมัดระวังการละเมิดสิทธิส*วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 สิทธิเด็กและสตรี 
ภาพอุจาด ลามก อนาจาร หวาดเสียว และรุนแรง 

แนวปฏิบัติการนําเสนอข*าว /
ภาพข*าว / การถ*ายทอดสด ของ
สมาชิกชมรมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 

- พึงหลีกเลี่ยง การถ*ายทอดสดภาพเหตุการณ0ท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพ ข�อมูลส*วนบุคคล ศักดิ์ศรี
ความเป7นมนุษย0 ความแตกต*างและความหลากหลายด�าน เช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 1.5) หลักความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม ผู�บริหารหรือพนักงานต�องเป7นอิสระ

อย*างแท�จริงจากรัฐบาล กลุ*มและพรรคทางการเมือง กลุ*มผลประโยชน0 หรือกลุ*มเคลื่อนไหวกดดัน เพ่ือให�

สาธารณชนเชื่อม่ันในความเป7นอิสระ และความเป7นธรรมต*อทุกฝLาย กองบรรณาธิการ หรือคณะผู�รับผิดชอบ

ในการผลิตรายการต�องมีความเป7นอิสระในการคัดเลือกประเด็น การกําหนดเนื้อหา และวิธีการหรือรูปแบบ

การนําเสนอ ต�องรักษาเอกสิทธิความเป7นอิสระในการปฏิบัติงานอย*างคํานึงถึงประโยชน0สาธารณะ ผลกระทบ

ต*อความรู�สึกของผู�ชมผู�ฟEง และความเชื่อถือต*อองค0การ สถานี และรายการเป7นสําคัญ รายละเอียดดังตาราง 

4.5  

ตาราง 4.5 หลักความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ใน

ประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน0 ของ
สํานักงาน กสทช. 

- ผู�บริหารหรือพนักงานต�องเป7นอิสระอย*างแท�จริงจากรัฐบาล กลุ*มและพรรคการเมือง กลุ*ม
ผลประโยชน0 หรือกลุ*มเคลื่อนไหวกดดันต*าง ๆ เพ่ือให�ประชาชนมั่นใจในความเป7นอิสระและ
เป7นธรรมต*อทุกฝLาย 
- กองบรรณาธิการหรือคณะผู�รับผิดชอบในการผลิตรายการ ต�องรักษาความเป7นอิสระในการ
ทํางานโดยคํานึงถึงประโยชน0สาธารณะ ผลกระทบต*อความรู�สึกของผู�ชมผู�ฟEง และความ
เช่ือถือต*อองค0กรและรายการขององค0กรเป7นสําคัญ 
- กรณีท่ีมีความผิดพลาด และความเสียหายจากการนําเสนอข�อมูลข*าวสารรายการจาก
องค0กร ผู�ประกอบวิชาชีพต�องแสดงความรับผิดชอบต*อการนําเสนอข�อมูลข*าวสารท่ีมีความ
ผิดพลาดทันทีโดยไม*รอช�า ด�วยวิธีการท่ีเหมาะสมตามลําดับ เช*น การขอโทษผู�เสียหาย การ
แก�ไขข�อเท็จจริง การให�สิทธิในการแสดงข�อเท็จจริงจากผู�เสียหาย ในรายการเดียวกัน สัดส*วน
พ้ืนท่ีเน้ือหาท่ีเหมาะสมแก*การเยียวยาความเสียหายน้ัน 
- กรณีท่ีนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข�องกับความโหดร�าย ทารุณ จากภาพข*าวอาชญากรรมท่ีมี
ความน*ากลัว หวาดเสียว ควรมีการแจ�งเตือนต*อผู�ชมก*อนว*าภาพข*าวหรือเน้ือหาท่ีจะได�รับชม
น้ันอาจมีระดับความรุนแรง ผู�ชมท่ีมีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยง 

ระเบียบสมาคมนักข*าววิทย ุ
และโทรทัศน0ไทย 

- ส*งเสริมและรักษาไว�ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข*าวและความคิดเห็น 
 

ข�อบังคับองค0การกระจายเสียง
และแพร*ภาพสาธารณะ 

แห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

- ผู�บริหารหรือพนักงานต�องเป7นอิสระอย*างแท�จริงจากรัฐบาล กลุ*มและพรรคทางการเมือง 
กลุ*มผลประโยชน0 หรือกลุ*มเคลื่อนไหวกดดัน เพ่ือให�สาธารณชนเช่ือมั่นในความเป7นอิสระ 
และความเป7นธรรมต*อทุกฝLาย 
- กองบรรณาธิการ หรือผู�รับผิดชอบในการผลิตรายการต�องมีความเป7นอิสระในการคัดเลือก
ประเด็น การกําหนดเน้ือหา วิธีการหรือรูปแบบการนําเสนอ โดยสามารถอธิบายเหตุผลใน
การตัดสินใจอย*างสอดคล�องกับบทบาทหน�าท่ี และความรับผิดชอบขององค0กรต*อสาธารณะ 
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- กองบรรณาธิการหรือคณะผู�รับผิดชอบในการผลิตรายการ ต�องรักษาเอกสิทธิความเป7น
อิสระในการปฏิบัติงานอย*างคํานึงถึงประโยชน0สาธารณะ ผลกระทบต*อความรู�สึกของผู�ชม
ผู�ฟEง และความเช่ือถือต*อองค0การ สถานี และรายการ เป7นสําคัญ 
- ผู�บริหารด�านข*าวและด�านรายการ พนักงาน และผู�ปฏิบัติงานต�องการผลิตและการเผยแพร*
รายการขององค0การ ต�องส*งเสริมการมีส*วนร*วมของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ�อมในการ
กําหนดทิศทางการให�บริการขององค0การให�เป7นไปเพ่ือประโยชน0สาธารณะอย*างแท�จริง 
- ผู�ปฏิบัติงานต�องใช�วิจารณญาณในการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข�องกับความโหดร�าย ทารุณ 
การกระทําท่ีช่ัวร�าย และการกระตุ�นความแตกแยก ความเกลียดชังและความรุนแรง 

 

 1.6) หลักประโยชน(ทางธุรกิจ การไม� มีผลประโยชน(ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง  

ผู�ประกอบวิชาชีพต�องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพ ข�อความหรือตรายี่ห�อสินค�า บริการเพ่ือธุรกิจการค�า และ

การส*งเสริมการขายในรายการข*าว แต*หากต�องนําเสนอจําเป7นต�องป{ดบังชื่อ ยี่ห�อ และสัญลักษณ0ของสินค�านั้น 

ตลอดจนต�องมีความซ่ือสัตย0ต*อหน�าท่ี ไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน  ไม*นําเสนอหรือรายงานข*าวสารท่ีเป7นลักษณะ

ของโฆษณาแฝง หรือเพ่ือประโยชน0ส*วนตัวหรือเพ่ือความได�เปรียบทางธุรกิจ ผู�ประกาศ หรือผู�ดําเนินรายการ

ข*าวไม*ควรเป7นพรีเซนเตอร0 (Presenter) ในชิ้นงานโฆษณาสินค�าหรือบริการทางธุรกิจ รายละเอียดตาราง 4.6  

ตาราง 4.6 หลักประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง ของสื่อวิทยุโทรทัศน0

และสื่อออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน0 ของ
สํานักงาน กสทช. 

- ผู�ประกอบวิชาชีพต�องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพ ข�อความหรือตรายี่ห�อสินค�า บริการเพ่ือ
ธุรกิจการค�า และการส*งเสริมการขายในรายการข*าว 
- การนําเสนอช่ือหรือตราสัญลักษณ0ของสินค�า อาจทําได�เมื่อจําเป7นเพ่ือการรายงานข*าวหรือ
รายการ แต*ต�องป{ดบังช่ือ ยี่ห�อ และสัญลักษณ0 เว�นแต*สินค�าหรือบริการน้ันเป7นข*าวหรือภาพ 
ช่ือ ตราสินค�า สัญลักษณ0ไม*ได�โดดเด*น ชัดเจน ไม*ส*อว*าตั้งใจนําเสนอ 
- ในกรณีท่ีต�องทํางานกับผู�ผลิตภายนอก พนักงานต�องทําหน�าท่ีของตนเองอย*างซ่ือสัตย0 ไม*มี
ประโยชน0แอบแฝง แต*คํานึงถึงคุณภาพรายการท่ีจะเผยแพร*สู*สาธารณะ ประโยชน0ท่ี
สาธารณะพึงจะได�รับ การใช�จ*ายท่ีคุ�มค*า การตอบสนองพันธกิจ วัตถุประสงค0และเปHาหมาย
ขององค0กรเป7นสําคัญ 
- ผู�ประกอบวิชาชีพต�องไม*นําเสนอข*าว รายงานหรือรายการเพ่ือประโยชน0ส*วนตัวในทุกกรณี 
หรือเพ่ือได�เปรียบทางธุรกิจ การเมือง รวมท้ังไม*ใช�ข*าว รายงานหรือรายการขององค0กรเพ่ือ
เป7นสิ่งแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน0ส*วนตัวหรือพวกพ�อง 
- ผู�ประกาศ ผู�ดําเนินรายการท่ีมีผลงานหรือปรากฏทางหน�าจอโดยเฉพาะรายการข*าวท่ีเป7นท่ี
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รู�จักอย*างกว�างขวาง ไม*ควรเป7นพรีเซนเตอร0 (Presenter) ในช้ินงานโฆษณาสินค�าหรือบริการ
ทางธุรกิจ เพราะภาพลักษณ0ความน*าเช่ือถือจากการรายงานนําเสนอข*าว จะถูกใช�ไปใน
ทางการรับรองทางน*าเช่ือถือของสินค�าหรือบริการน้ัน ๆ  
- ต�องไม*ให�การโฆษณาใด ๆ กระทบต*อความอิสระของกองบรรณาธิการในการนําเสนอ
ข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในรายการ รายงานข*าว ต�องคงไว�ซ่ึงความอิสระ เสรีภาพท่ีจะเสนอ
ข�อเท็จจริงแก*สาธารณะ ไม*เอาเรื่องผลประโยชน0ตอบแทนบุญคุณ การสนับสนุนของ
บริษัทเอกชน รัฐ รัฐวิสาหกิจต*าง ๆ มาเป7นเหตุผลอธิบายสาเหตุท่ีไม*นําเสนอข*าวสารท่ี
ประชาชนควรมีสิทธิท่ีจะรับรู� 

ข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรม 
แห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0 

- ต�องไม*อวดอ�างหรืออาศัยตําแหน*งหน�าท่ีเพ่ือเรียกร�องสิทธิหรือผลประโยชน0ใด ๆ ท่ีไม*ชอบ
ธรรม 
- ต�องละเว�นการรับอามิสสินจ�างอันมีค*าหรือผลประโยชน0ใด ๆ เพ่ือให�การกระทําการหรือไม*
กระทําการใดอันจะขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างถูกต�อง
รอบด�าน 
- พึงละเว�นการรับอภิสิทธ์ิหรือตําแหน*งเพ่ือให�กระทําการหรือไม* การทําการใดอันจะขัดต*อ
การปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างถูกต�องรอบด�าน 
- ต�องแสดงให�เห็นชัดว*า บทความซ้ือพ้ืนท่ีคือประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป7นการเสนอข*าว
หรือความคิดเห็นไม*ได� 
- พึงใช�ความระมัดระวังอย*างรอบคอบให�ประกาศโฆษณาท้ังหลายอยู*ภายในขอบเขตของ
ศีลธรรมและวัฒนธรรม และพึงระมัดระวังท่ีจะไม*เป7นเครื่องมือในการเผยแพร*ประกาศ
โฆษณาท่ีน*าจะเป7นภัยแก*สังคมหรือสาธารณะ 
- พึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร*ประกาศโฆษณาท่ีมีเหตุให�น*าเช่ือว*าเจ�าของประกาศโฆษณาน้ัน
เจตนาจะทําให�ผู�อ*านหลงเช่ือในสิ่งท่ีงมงาย 

ข�อบังคับสภาวิชาชีพข*าววิทยุ 
และโทรทัศน0ไทย 

- ต�องไม*นําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องโดยมีการประกาศโฆษณาท่ี 
แอบแฝงมาพร�อมกับข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องจนทําให�ประชาชนหลงเช่ือในความเป7น
ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง 
- ต�องระมัดระวังไม*นําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท่ีตนเองหรือพวกพ�องมี
ผลประโยชน0ทับซ�อน หากผู�ประกอบวิชาชีพข*าวมีผลประโยชน0ทับซ�อนกับข*าวสารและข�อมูล
ท่ีเก่ียวข�อง ต�องแจ�งหรือรายงานพร�อมกันการนําเสนอหรือเผยแพร*ดังกล*าวทันที 

ระเบียบสมาคมนักข*าววิทย ุ
และโทรทัศน0ไทย 

- มีความซ่ือสัตย0สุจริตต*อวิชาชีพสื่อสารมวลชนและไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน 

ข�อบังคับองค0การกระจายเสียง
และแพร*ภาพสาธารณะ 

แห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

- ผู�บริหารด�านข*าวและด�านรายการ พนักงานและผู�ปฏิบัติงานต�องไม*นําเสนอข*าว รายงาน 
หรือจัดหาและผลิตรายการเพ่ือเอ้ือประโยชน0อย*างเป{ดเผยหรืออย*างแอบแฝง หรือเพ่ือสร�าง
ความได�เปรียบทางธุรกิจหรือทางการเมือง แก*บุคคล กลุ*มบุคคลหรือหน*วยงานใด รวมท้ังไม*
ใช�ข*าว รายงานหรือรายการขององค0การเป7นสิ่งแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน0ตนและพวกพ�อง 
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- ผู�ปฏิบัติงานต�องหลีกเลี่ยงหรือใช�วิจารณญาณอย*างรอบคอบในการนําเสนอภาพ ข�อความ
หรือสัญลักษณ0ของสินค�า บริการเพ่ือธุรกิจการค�า การส*งเสริมการขาย 
- การนําเสนอช่ือหรือสัญลักษณ0ของสินค�าและบริการเพ่ือธุรกิจการค�า อาจกระทําได�เมื่อมี
ความจําเป7นเพ่ืองานข*าวหรือรายการ แต*ต�องป{ดบัง ช่ือ ตราสินค�า สัญลักษณ0 เว�นแต*สินค�า
หรือบริการน้ัน ๆ เป7นข*าว หรือ ภาพ ช่ือ ตราสินค�า สัญลักษณ0น้ันเป7นพ้ืนหลังท่ีไม*โดดเด*น 
ชัดแจ�ง และไม*ส*อว*าเป7นการเจตนา หรือการหลีกเลี่ยงเป7นเหตุสุดวิสัย 
- พนักงานหรือผู�ได�รับมอบหมายให�ตัดสินใจในนามองค0การเพ่ือคัดเลือกผู�ผลิตอิสระ ต�อง
ปฏิบัติหน�าท่ีอย*างซ่ือสัตย0 ไม*แอบแฝงผลประโยชน0ท้ังของตน ครอบครัวและพวกพ�อง ต�อง
ตัดสินใจอย*างไม*เลือกปฏิบัติ แต*ใช�วิจารณญาณท่ีคํานึงถึงคุณภาพรายการประโยชน0
สาธารณะ การใช�จ*ายท่ีคุ�มค*า การตอบสนองพันธกิจ วัตถุประสงค0และเปHาหมายขององค0การ 

ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

- การเสนอข*าวต�องไม*เสนอข*าวแฝงการโฆษณา สินค�าหรือบริการ และไม*ก*อให�เกิดความ
สับสนระหว*างข*าวกับโฆษณา 

หลักจรยิธรรมของคนข*าว 
เครือเนช่ัน 

-  ข�อความท่ีเป7นประกาศโฆษณา ท่ีปรากฏอยู*ในหนังสือพิมพ0หรือท่ีออกอากาศ ต�องแสดงให�
เห็นชัดว*าเป7นการประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป7นการเสนอข*าวหรือความคิดเห็นมิได� 

แนวปฏิบัติการนําเสนอข*าว /
ภาพข*าว / การถ*ายทอดสด ของ
สมาชิกชมรมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 

- พึงหลีกเลี่ยงการถ*ายทอดสดท่ีมีลักษณะเป7นการเผยแพร*ข�อความและเน้ือหาท่ีเป7นการ
โฆษณาชวนเช่ือและหลอกลวงประชาชน 

 
 1.7) หลักการเคารพต�อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพส่ือสารมวลชน  

ต�องไม*กระทําการอันเป7นการบ่ันทอนเกียรติคุณและจริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชนหรือความสามัคคีของ

เพ่ือนร*วมวิชาชีพ ต�องไม*อวดอ�างตําแหน*งหน�าท่ีของผู�ประกอบวิชาชีพข*าวหรือตําแหน*งหน�าท่ีอ่ืนเพ่ือเรียกร�อง

ประโยชน0ท่ีไม*ชอบธรรม ไม*รับอามิสสินจ�าง ผลประโยชน0 ตําแหน*งหน�าท่ีใด ๆ ท่ีกระทําการท่ีจะขัดต*อการ

ปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข*าวสารอย*างถูกต�องรอบด�าน รายละเอียดดังตาราง 4.7  

ตาราง 4.7 หลักการเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน ของสื่อวิทยุ

โทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

ข�อบังคับสภาวิชาชีพข*าววิทยุ 
และโทรทัศน0ไทย 

- ต�องไม*อวดอ�างตําแหน*งหน�าท่ีของผู�ประกอบวิชาชีพข*าว หรือตําแหน*งหน�าท่ีอ่ืนเพ่ือ
เรียกร�องประโยชน0ท่ีไม*ชอบธรรม 
 
- ต�องไม*รับอามิสสินจ�าง หรือผลประโยชน0ใด ๆ เพ่ือให�กระทําการหรือไม*กระทําการใด ๆ อัน
จะขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องอย*างถูกต�อง
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

รอบด�าน 
- ต�องไม*ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดําเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป7นการฝLาฝ�นต*อ
ศีลธรรมอันดี หรือเป7นการเสื่อมเสียต*อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผู�ประกอบวิชาชีพข*าว 
- พึงไม*รับตําแหน*งหน�าท่ี หรือประโยชน0อ่ืนใด เพ่ือกระทําการหรืองดเว�นการกระทําใด ๆ อัน
ขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท่ีถูกต�องครบถ�วน
หรือเพ่ือให�บุคคลใด ๆ ได�รับประโยชน0ท่ีไม*ชอบด�วยกฎหมาย 

ระเบียบสมาคมนักข*าววิทย ุ
และโทรทัศน0ไทย 

- ไม*กระทําการอันเป7นการบ่ันทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพ่ือนร*วม
วิชาชีพ 

ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

- ไม*ประพฤติ หรือปฏิบัติงานอันนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียต*อจริยธรรมแห*งวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน 
- ละเว�นอามิสสินจ�าง หรือผลประโยชน0อ่ืนใด ท่ีมีมูลค*า หรือสิทธิประโยชน0ใด ๆ ท่ีจะทําให�
การปฏิบัติงานไม*เป7นไปตามมาตรฐานจริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
- ความสัมพันธ0ระหว*างผู�ปฏิบัติงานข*าวกับแหล*งข*าว ควรเป7นไปโดยยึดหลักของจริยธรรม
แห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
- ต�องไม*อวดอ�างตําแหน*งหน�าท่ีของผู�ประกอบวิชาชีพข*าว เรียกร�องประโยชน0ท่ีไม*เป7นธรรม 

หลักจรยิธรรมของคนข*าว 
เครือเนช่ัน 

- ต�องไม*ประพฤติหรือปฏิบัติการใด ๆ อันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห*งวิชาชีพ 
- ต�องไม*อวดอ�างหรืออาศัยตําแหน*ง หน�าท่ี เพ่ือเรียกร�องสิทธิหรือผลประโยชน0ใด ๆ ท่ีไม*ชอบ
ธรรม 
- ต�องละเว�นการรับอามิสสินจ�าง หรือผลประโยชน0ใด ๆ เพ่ือให�กระทําการหรือไม*กระทําการ
ใดอันจะขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสารอย*างถูกต�อง รอบด�าน 
- ละเว�นการรับอภิสิทธ์ิ หรือตําแหน*ง หรือการตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพ่ือให�กระทําการ
หรือไม*กระทําการใด อันจะขัดต*อการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข*าวสาร
ถูกต�องรอบด�าน 

 

 1.8) หลักแห�งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและ 

ภูมิป?ญญาท�องถ่ิน ต�องระมัดระวังการนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารให�อยู*ภายใต�ขอบเขตแห*งขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของสังคม มิให�ประชาชนหลงเชื่อในสิ่งท่ีงมงายหรือเป7นภัยต*อสังคม ต�องไม*

นําเสนอข*าวสารท่ีน*าหวาดเสียว ลามก อนาจาร แง*มุมทางศาสนาหรือความเชื่อต*าง ๆ ท่ีเป7นส*วนบุคคลหรือ

นิกายในศาสนาต*าง ๆ จะต�องไม*ถูกนําเสนอย*างผิดเพ้ียน คลาดเคลื่อน บิดเบือน ขัดแย�ง หรือขัดกับการรับรู�

โดยปกติท่ัวไป รายละเอียดดังตาราง 4.8  
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ตาราง 4.8 หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถ่ิน 

ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 
คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล

กันเองในกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน0 ของ

สํานักงาน กสทช. 

- ให�สัดส*วนกับพ้ืนท่ีข*าวเชิงสร�างสรรค0 ข*าวดี ข*าวเชิงบวก บุคคลหรือเหตุการณ0ท่ีเป7น
แบบอย*างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติดี ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน สังคม ท่ีสร�างแรงบันดาลใจต*อ
สมาชิกในสังคม 

ข�อบังคับสภาวิชาชีพข*าววิทยุ 
และโทรทัศน0ไทย 

- ต�องระมัดระวังการนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องภายใต�ขอบเขตแห*ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให�ประชาชนหลงเช่ือในสิ่งท่ีงม
งายและไม*เป7นเครื่องมือในการนําเสนอหรือเผยแพร*สิ่งท่ีเป7นภัย หรือกระทบต*อสาธารณะ 

ข�อบังคับองค0การกระจายเสียง
และแพร*ภาพสาธารณะ 

แห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

-  แง*มุมทางศาสนาหรือความเช่ือต*าง ๆ ท่ีเป7นส*วนบุคคล หรือนิกายในศาสนาต*าง ๆ จะต�อง
ไม*ถูกเสนออย*างผิดเพ้ียน คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือถูกนําเสนอในแง*มุมท่ีขัดแย�ง คัดค�าน
กับความรับรู�โดยปกติท่ัวไป ต�องไม*นําเสนอในลักษณะเชิญชวนเข�าสู*การนับถือ การเสื่อม
ศรัทธา เป7นศาสนิกชนต*อศาสนาน้ัน ๆ หรือต�องไม*กระทําเพ่ือฉกฉวย แสวงหาความเช่ือ 
ความศรัทธาจากประชาชน โดยการนําเสนอต�องปกปHองประชาชนหรือผู�อ*อนแอท่ีอาจจะตก
เป7นเหยื่อของการล*อลวง โดยขบวนการมิจฉาชีพท่ีใช�ศาสนาเป7นเครื่องมือ เพ่ือเป{ดโปง 
ปกปHองผลประโยชน0สาธารณะ 

ระเบียบบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 

- การนําเสนอข*าวต�องไม*นําเสนอข*าวท่ีลามก อนาจาร น*าหวาดเสียว หรือภาพท่ีอาจทําให�
เกิดการเลียนแบบในทางท่ีขัดต*อกฎหมาย วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีต*อสังคม 
- การเสนอข*าวต�องไม*ส*งเสริมความเช่ือในเรื่องโชคลาง เรื่องงมงาย หรือเรื่องท่ีขัดต*อหลัก
ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติ 

หลักจรยิธรรมของคนข*าว 
เครือเนช่ัน 

- ต�องไม*เสนอภาพท่ีอุจาด ลามก อนาจาร น*าหวาดเสียว หรือท่ีอาจละเมิดศีลธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 

แนวปฏิบัติการนําเสนอข*าว /
ภาพข*าว / การถ*ายทอดสด ของ
สมาชิกชมรมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 

- พึงหลีกเลี่ยงการถ*ายทอดสดการกระทําท่ีขัดต*อความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เช*น เหตุการณ0ท่ีมีลักษณะเป7นภาพอุจาด ข�อความ รูปภาพท่ีส*อไปในทางลามก
อนาจาร 

 
  1.9) หลักการปกปBองคุ�มครองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีมีความเส่ียงหรือความรุนแรง  

ผู�ประกอบวิชาชีพต�องใช�วิจารณญาณในการนําเสนอภาพ ถ�อยคํา และน้ําเสียงให�เหมาะสมต*อการนําเสนอและ

เผยแพร*ข*าวสาร โดยเฉพาะข*าวสารท่ีเนื้อหามีความรุนแรงต*อเด็กและเยาวชนต�องคํานึงถึงการปกปHองศักด์ิศรี

ความเป7นมนุษย0และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยต�องไม*นําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถูกทําร�าย ถูก

ทารุณ ถูกคุกคามทางเพศ ตกเป7นผู�ต�องหา ผู�ต�องสงสัย รวมถึงไม*นําเสนอภาพ ข�อมูล ข�อความ สัญลักษณ0ท่ีจะ
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สามารถบ*งบอกถึงเด็กและเยาวชนผู�ตกเป7นข*าวได�  เว�นแต*จะทําไปเพ่ือประโยชน0ของเด็กหรือเยาวชนคน

นั้นเอง รายละเอียดดังตาราง 4.9  

ตาราง 4.9 หลักการปกปHองคุ�มครองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีมีความเสี่ยงหรือความรุนแรง ของสื่อวิทยุ

โทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ  

คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน0 ของ
สํานักงาน กสทช. 

- ผู�ประกอบวิชาชีพต�องใช�วิจารณญาณในการนําเสนอภาพ ภาษา ถ�อยคํา และนํ้าเสียงให�
เหมาะสม โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีความรุนแรง เรื่องเพศ เพศวิถี หรือเพศสัมพันธ0และเรื่องท่ี
เสียหายต*อสถาบันครอบครัวหรือเรื่องท่ีมีความอ*อนไหวอ่ืน ๆ  
- ผู�ประกอบวิชาชีพต�องไม*ออกอากาศหรือตีพิมพ0ภาพและข�อมูลท่ีอาจมีผลเสียต*อพัฒนาการ
และการเรียนรู�ของเด็กและเยาวชนหรือความสัมพันธ0ของครอบครัว 
- ผู�ประกอบวิชาชีพต�องไม*นําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถูกทําร�าย ถูกทารุณ ถูกคุกคามทาง
เพศ ตกเป7นผู�ต�องหา ผู�ต�องสงสัย รวมถึงไม*นําเสนอภาพ ข�อมูล ข�อความ สัญลักษณ0ท่ีจะ
สามารถบ*งบอกถึงเด็กและเยาวชนผู�ตกเป7นข*าวได� เว�นแต*จะทําไปเพ่ือประโยชน0ของเด็กหรือ
เยาวชนคนน้ันเอง 
- การรายงานข*าวหรือการนําเสนอรายการใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเด็กและเยาวชนต�องคํานึงถึง
การปกปHองศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 
- ในกรณีท่ีเก่ียวกับเหตุการณ0อาชญากรรม การกระทําชําเรา การค�าแรงงานเด็ก ต�องไม*
เป{ดเผยช่ือ อัตลักษณ0 หรือข�อมูลแวดล�อมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตัวเด็ก หรือนําเด็กมา 

ข�อบังคับองค0การกระจายเสียง
และแพร*ภาพสาธารณะ 

แห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

- ผู�ปฏิบัติงานต�องไม*ออกอากาศหรือตีพิมพ0ภาพและข�อมูลท่ีอาจมีผลเสียต*อพัฒนาการและ
การเรียนรู�ของเด็กและเยาวชนหรือมีผลเสียต*อบทบาทหน�าท่ีและสัมพันธภาพของสถาบัน
ครอบครัว 
- ผู�ปฏิบัติงานต�องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถูกทําร�าย ถูกกระทําทารุณ  
ถูกคุกคามทางเพศ ตกเป7นผู�ต�องหา ผู�ต�องสงสัย ท้ังน้ีหมายรวมถึงการไม*นําเสนอภาพ ข�อมูล 
ข�อความ และสัญลักษณ0ใด ๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงเด็ก เยาวชนท่ีตกเป7นข*าว ท่ีถูกกระทํา
ท่ีเป7นผู�ต�องหา ผู�ต�องสงสัย เว�นแต*กระทําไปเพ่ือประโยชน0ของเด็กหรือเยาวชนน้ันเอง 
- การรายงานข*าวหรือการนําเสนอรายการใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเด็กและเยาวชน ต�อง
ดําเนินการอย*างคํานึงถึงการปกปHองศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0และสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

แนวปฏิบัติการนําเสนอข*าว /
ภาพข*าว / การถ*ายทอดสด ของ
สมาชิกชมรมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 

- พึงหลีกเลี่ยงการถ*ายทอดสดภาพเหตุการณ0ท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรุนแรง การ
ฆาตกรรมและการทําอัตวิบาตรกรรม รวมถึงเน้ือหาในเชิงลบท่ีเก่ียวกับเด็ก เยาวชน ความ
รุนแรงในครอบครัว 
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  1.10) หลักการเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย(สินทางป?ญญา ผู�สื่อข*าว นักข*าว คนผลิต

รายการข*าว ต�องไม*นําเอาข�อความภาพ เสียง ข�อความข*าวของผู�ประกอบการอ่ืนมาใช�ออกอากาศในรายการ

หรือรายงานข*าวของตนเอง หรือหากได�รับอนุญาตให�ใช� ต�องระบุแหล*งท่ีมาของภาพ เสียง ข�อความข*าวนั้น

จากต�นฉบับทุกครั้งไป แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.10  

ตาราง 4.10 หลักการเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย0สินทางปEญญา ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ใน

ประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 
คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล

กันเองในกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน0 ของ

สํานักงาน กสทช. 

- แม�เน้ือหา เหตุการณ0ข�อเท็จจริงข*าวจะไม*มีลิขสิทธ์ิ แต*ภาพข*าว ข�อความ เสียงบท รายการ
ข*าว รายงานข*าวน้ันมีลิขสิทธ์ิ ฉะน้ันผู�สื่อข*าว นักข*าว คนผลิตรายการข*าว ต�องไม*นําเอา
ข�อความภาพ เสียง ข�อความข*าวของผู�ประกอบการอ่ืนมาใช�ออกอากาศในรายการหรือ
รายงานข*าวของตนเอง หรือหากได�รับอนุญาตให�ใช� ต�องระบุแหล*งท่ีมาของภาพ เสียง 
ข�อความข*าวน้ันจากต�นฉบับทุกครั้งไป 

แนวปฏิบัติการนําเสนอข*าว /
ภาพข*าว / การถ*ายทอดสด ของ
สมาชิกชมรมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 

- พึงให�ความเคารพต*อผลงานข*าวหรือภาพข*าวของนักข*าวพลเมือง ไม*ว*าข*าวหรือภาพข*าวน้ัน
จะนําเสนอโดยตรงมายังสมาชิกหรือผ*านช*องทางเครือข*ายสังคมออนไลน0 
- พึงหลีกเลี่ยงการถ*ายทอดสดภาพเหตุการณ0ท่ีเข�าข*ายการกระทําความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ 
รวมท้ังทรัพย0สินทางปEญญาอ่ืน ๆ  

 

  1.11) หลักการปกปBองและการปฏิบัติต�อแหล�งข�าวอย�างเป"นธรรม ผู�ปฏิบัติงานต�องใช�

วิจารณญาณเป7นพิเศษสําหรับแหล*งข*าว หรือผู�ร*วมรายการท่ีเป7นเด็ก และเยาวชน หรือบุคคลท่ีกําลังอยู* 

ในความทุกข0 หรือผู�ท่ีมีความบกพร*องทางสมอง เพราะเป7นกลุ*มบุคคลท่ีอาจไม*ตระหนักถึงผลกระทบจากการ 

ให�สัมภาษณ0หรือการเข�าร*วมรายการ การกล*าวหาบุคคล กลุ*มบุคคล นิติบุคคล ต�องระลึกเสมอว*าผู�ท่ีถูก

กล*าวหาต�องได�รับสิทธิและโอกาสท่ีจะโต�ตอบข�อกล*าวหา ในข*าว ในรายงาน หรือในรายการเดียวกันและใน

เวลาท่ีเป7นธรรม รายละเอียดดังตาราง 4.11  

ตาราง 4.11 หลักการปกปHองและการปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0

ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

ข�อบังคับองค0การกระจายเสียง
และแพร*ภาพสาธารณะ 

แห*งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

-  ผู�ปฏิบัติงานต�องใช�วิจารณญาณเป7นพิเศษสําหรับแหล*งข*าว หรือผู�ร*วมรายการท่ีเป7นเด็ก และ
เยาวชนหรือบุคคลท่ีกําลังอยู*ในความทุกข0 หรือผู�ท่ีมีความบกพร*องทางสมอง เพราะเป7นกลุ*ม
บุคคลท่ีอาจไม*ตระหนักถึงผลกระทบจากการให�สัมภาษณ0หรือการเข�าร*วมรายการ 
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

- การเสนอข*าว รายงานหรือรายการท่ีมีการกล*าวหาบุคคล กลุ*มบุคคล นิติบุคคล ต�องระลึก
เสมอว*าผู�ท่ีถูกกล*าวหาต�องได�รับสิทธิและโอกาสท่ีจะโต�ตอบข�อกล*าวหา ในข*าว ในรายงาน หรือ
ในรายการเดียวกันและในเวลาท่ีเป7นธรรม 
- การปกป{ดแหล*งข*าว หรือการหาข*าวหรือข�อมูลอย*างไม*เป{ดเผย ต�องมีเหตุผลอันสมควร หรือ
เพ่ือประโยชน0ของมหาชนส*วนใหญ* หรือเพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล*งข*าว 
- ผู�ปฏิบัติงานต�องไม*จ*ายเงินแก*แหล*งข*าว ไม*รับรางวัลหรือผลประโยชน0ตอบแทนเพ่ือให�เสนอ
ข*าว หรือไม*เข�าไปมีส*วนร*วมในการกระทําใดอันทําให�ขาดความเป7นธรรม และความเป7นอิสระ 
- การแอบบันทึกเทป และการหาหลักฐานแบบลับ ควรเป7นวิธีการสุดท�าย เพราะอาจมีผลต*อ
ความน*าเช่ือถือของข*าวหรือรายการหรือองค0การ ยกเว�นด�วยเหตุจําเป7นภายใต�เง่ือนไขของการ
ทําข*าวแบบสืบสวนสอบสวนเพ่ือเสนอสิ่งท่ีประชาชนมีสิทธิรับรู� การรายงานทางวิทยาศาสตร0 
การรายงานพฤติกรรมทางสังคม การรายงานเพ่ือปกปHองสิทธิผู�บริโภค ท่ีมีการใช�วิธีการบันทึก
เทปอย*างเป{ดเผย จะไม*ได�ข�อมูลตามความเป7นจริง 
- ก*อนออกอากาศเทปเสียงการพูดคุย หรือการให�สัมภาษณ0ทางโทรศัพท0ในทุกเรื่อง หากเป7น
การบันทึกแบบลับ ผู�ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบในการผลิตรายการ ต�องแจ�งขออนุญาตจากผู�ให�
สัมภาษณ0 หรือเจ�าของเสียงก*อน 

ข�อบังคับว*าด�วยจริยธรรม 
แห*งวิชาชีพหนังสือพิมพ0 

- ต�องไม*เสนอข*าวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล*งท่ีมา พึงระบุช่ือบุคคลท่ีให�สัมภาษณ0หรือให�ข*าว
อย*างเป{ดเผย เว�นแต*จะมีเหตุอันควรปกป{ดเพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล*งข*าว 
และต�องเป7นประโยชน0ต*อสิทธิในการรับรู�ข*าวสารของสาธารณชน 
- ต�องปกป{ดช่ือและฐานะของบุคคลท่ีให�ข*าวไว�เป7นความลับเมื่อได�ให�คํามั่นแก*แหล*งข*าวน้ันไว� 
และต�องปกป{ดนามปากกาหรือนามแฝงท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ0ฉบับน้ันไว�เป7นความลับ 

 
  1.12) การให�พ้ืนท่ีสาธารณะ ข�าวสาธารณะ ในเหตุการณ(สาธารณะท่ีสําคัญ การนําเสนอ

หรือรายงานข*าวเก่ียวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ ความขัดแย�งทางการเมือง ต�องรายงานข�อเท็จจริง 

ไม*เอนเอียง ไม*ฝEกใฝLฝLายใดการรายงานข*าวชุมนุม ประท�วง จลาจล ก*อการร�าย เหตุการณ0หายนะ ภัยธรรมชาติ 

ต�องรายงานอย*างรวดเร็ว ทันเหตุการณ0 ด�วยความถูกต�องเท่ียงตรง และรับผิดชอบต*อสังคม คําพูดท่ีใช�ต�องไม*

ปรุงแต*ง ไม*ใส*อารมณ0 ไม*มีอคติ รายละเอียดดังตาราง 4.12 
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ตาราง 4.12 การให�พ้ืนท่ีสาธารณะ ข*าวสาธารณะ ในเหตุการณ0สาธารณะท่ีสําคัญ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และ

สื่อออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 
คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล

กันเองในกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน0 ของ

สํานักงาน กสทช. 

เหตุการณ0และเน้ือหาทางการเมือง 
-  การนําเสนอหรือรายงานข*าวเก่ียวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ ความขัดแย�งทาง
การเมือง ต�องรายงานข�อเท็จจริง ไม*เอนเอียง ไม*ฝEกใฝLฝLายใด 
เหตุการณ0ความขัดแย�ง การชุมนุม ประท�วง การก*อการร�าย และภาวะสงคราม 
- นักข*าวและผู�รายงานข*าวต�องคํานึงว*าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและแสดงความ
คิดเห็นอย*างสงบโดยไม*มีอาวุธ 
- การรายงานข*าวชุมนุม ประท�วง จลาจล ก*อการร�าย ต�องรายงานอย*างรวดเร็ว ทันเหตุการณ0 
ด�วยความถูกต�องเท่ียงตรง และรับผิดชอบต*อสังคม คําพูดท่ีใช�ต�องไม*ปรุงแต*ง ไม*ใส*อารมณ0  
ไม*มีอคติ 
- การเสนอข*าว หรือรายงานต�องเลือกใช�คําเพ่ือกล*าวถึงผู�ก*อเหตุอย*างถูกต�องและเหมาะสม ไม*
เรียกบุคคลดังกล*าวว*า “ผู�ก*อการร�าย” จนกว*าจะมีการพิพากษาคดีของศาล ยกเว�นแต*เป7นการ
กล*าวของแหล*งข*าวหรือผู�ให�ข�อมูลท่ีนักข*าวต�องอ�างถึงแหล*งข*าว 
- การรายงานเหตุการณ0การปะทะ การปราบปราม หรือภาวะสงครามตามความเป7นจริง ไม*
ป{ดบังความโหดร�ายทารุณท่ีเกิดข้ึน แต*ต�องเคารพศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0ของเหยื่อ และต�อง
พิจารณาอย*างรอบคอบก*อนจะนําเสนอภาพท่ีสยดสยองหรือสะเทือนใจ 
เหตุการณ0หายนะ ภัยธรรมชาติ 
- การรายงานเหตุหายนะและภาวะฉุกเฉิน ต�องใส*ใจกับแหล*งท่ีมา ความถูกต�องของข�อมูล
นําเสนออย*างละเอียดถ่ีถ�วน โดยเฉพาะจํานวนผู�บาดเจ็บ ผู�เสียชีวิต และความเสียหาย 
-  เมื่อเกิดเหตุหายนะและภาวะฉุกเฉินต�องรีบรายงานเฉพาะข�อมูลท่ีสําคัญแต*ต�องมีการ
ตรวจสอบความถูกต�องก*อนรายงานเสมอ 

ข�อบังคับองค0การกระจายเสียง
และแพร*ภาพสาธารณะแห*ง

ประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

การปฏิบัติต*อเหยื่อผู�เคราะห0ร�าย และผู�ท่ีอยู*ในภาวะเศร�าโศก 
- การรายงานข*าวภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การปะทะ การสู�รบ การทําร�าย ต�องตระหนักถึง
มนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0ของผู�ท่ีตกอยู*ในภาวะทุกข0โศก ลําบาก ยากแค�น 
ทรมาน โดยนําเสนอด�วยความระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในการบรรยายหรือการนําเสนอ
ภาพ โดยเฉพาะภาพท่ีสร�างความรู�สึกสยดสยอง หดหู* เศร�าใจ และโกรธแค�น 
- การนําเสนอภาพการสังหารบุคคล หรือภาพบุคคลท่ีเสียชีวิตแล�ว หรือภาพบุคคลท่ีได�รับ
บาดเจ็บ ผู�ปLวย หรือผู�อยู*ในความเจ็บปวด ทรมาน ต�องนําเสนอย*างระมัดระวัง และเคารพต*อ
ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0ของผู�ปLวย ผู�บาดเจ็บ ผู�ทนทุกข0ทรมาน หรือผู�เสียชีวิตและครอบครัว 
การนําเสนอเน้ือหาอาชญากรรม 
- การเสนอข*าวหรือการรายงานประเด็นอาชญากรรมหรือภัยต*อสาธารณะ ต�องไม*ทําให�
ประชาชนตื่นตระหนกอย*างเกินกว*าเหตุ ไม*สร�างผลกระทบต*อกระบวนการยุติธรรม ไม*ยั่วยุการ
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

ประกอบอาชญากรรม ไม*ชักนําไปสู*พฤติกรรมการเลียนแบบ หรือการก*อความไม*สงบ 
- ผู�ปฏิบัติงานต�องคํานึงถึงสิทธิส*วนตัวและศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0ของผู�เคราะห0ร�ายท่ีตกเป7น
เหยื่ออาชญากรรม ด�วยการรายงานข*าวโดยไม*ทําให�อับอาย ไม*ทําให�เป7นตัวตลก หรือไม*ทําให�
รู�สึกถูกซํ้าเติม 
- ผู�ปฏิบัติงานต�องใช�วิจารณญาณเป7นพิเศษในการนําเสนอภาพหรือข*าวเก่ียวกับการทําร�าย
ตนเอง การพยายามฆ*าตัวตาย การฆ*าตัวตาย ในรายการทุกประเภท ไม*ว*าจะเป7นเรื่องจริงหรือ
เรื่องท่ีแต*งข้ึน 
เหตุการณ0และเน้ือหาทางการเมือง 
- ผู�สื่อข*าว ผู�รายงานข*าวหรือผู�นําเสนอรายการ ต�องไม*แสดงความคิดเห็นทางการเมืองใน
รายการและต�องระมัดระวังในการทําหน�าท่ีอย*างไม*ให�ถูกใช�หรือตกเป7นเครื่องมือของ
นักการเมือง 

แนวปฏิบัติการใช�สื่อสังคม
ออนไลน0ของสื่อมวลชน 

- ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงตระหนักว*าพ้ืนท่ีสังคมออนไลน0เป7นพ้ืนท่ีสาธารณะ ไม*ใช*พ้ืนท่ี
ส*วนบุคคล ซ่ึงข�อมูลท่ีมีการรายงานจะถูกบันทึกไว�และอาจมีผลทางกฎหมายได� 

 
  1.13) การส่ือสารท่ีสร�างความเกลียดชัง นักข*าว พิธีกร ผู�ดําเนินรายการ ใช�ภาษาสุภาพ

และเหมาะสมในการนําเสนอข*าวหรือรายการเก่ียวกับข*าว ต�องไม*แสดงความคิดเห็นต*อท�ายข*าว และหลีกเลี่ยง

การปล*อยเสียงสัมภาษณ0แหล*งข*าว และการให�ผู�ฟEงโทรศัพท0เข�ามาในรายการ โดยวัตถุประสงค0ในการใช�สื่อสาร

เพ่ือสร�างความเกลียดชังในรายการข*าวหรือเพ่ือสร�างความเข�าใจผิด และยั่วยุให�เกิดความเกลียดชังต*อ

กลุ*มเปHาหมาย รายละเอียดดังตาราง 4.13 

ตาราง 4.13 การสื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชัง ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในประเทศไทย 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 
คู*มือจริยธรรมและการกํากับดูแล

กันเองในกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน0 ของ

สํานักงาน กสทช. 

- นักข*าว พิธีกร ผู�ดําเนินรายการ ใช�ภาษาสุภาพและเหมาะสมในการนําเสนอข*าวหรือรายการ
เก่ียวกับข*าว ต�องไม*แสดงความคิดเห็นต*อท�ายข*าว และหลีกเลี่ยงการปล*อยเสียงสัมภาษณ0
แหล*งข*าว และการให�ผู�ฟEงโทรศัพท0เข�ามาในรายการ โดยวัตถุประสงค0ในการใช�สื่อสารเพ่ือสร�าง
ความเกลียดชังในรายการข*าวหรือเพ่ือสร�างความเข�าใจผิด และยั่วยุให�เกิดความเกลียดชังต*อ
กลุ*มเปHาหมาย 
- ไม*นําเสนอเน้ือหาข*าวสารอันเป7นการเหมารวมปลุกเร�า พูดโดยให�ร�ายและสร�างความเกลียด
ชังให�แก*บุคคลหรือกลุ*มบุคคลใด ๆ บนฐานของชาติพันธ0 สัญชาติ เช้ือชาติ เพศสภาพ ความ
ฝEกใฝLทางเพศ ศาสนา วัฒนธรรม อุดมการณ0ทางการเมือง อายุ ความพิการทางร*างกาย หรือ
สติปEญญา 
- ในสถานการณ0ขัดแย�งทางการเมือง สังคม วัฒนธรรมท่ีรุนแรง ตระหนักว*าการนําเสนอ
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในประเทศไทย รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

ข*าวสารท่ีไม*รอบคอบจากข�อมูลข*าวสารบางอย*าง แม�จะเป7นข�อเท็จจริงแต*ก็ควรคํานึงถึง
ผลกระทบของการทําให�สังคมมีความขัดแย�งรุนแรงมากข้ึนโดยไม*จําเป7น 

แนวปฏิบัติการนําเสนอข*าว /
ภาพข*าว / การถ*ายทอดสด ของ
สมาชิกชมรมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 

- พึงหลีกเลี่ยงการถ*ายทอดสดการแสดงออกท่ีก*อให�เกิดความเกลียดชัง ยุยงให�ผู�อ่ืนเกิดความ
ขัดแย�งซ่ึงกันและกัน ว*ากล*าวให�ร�ายผู�อ่ืน หรือคําพูดท่ีก*อให�เกิดความเสียหายต*อศีลธรรมอันดี
และสังคม อันไม*เข�าลักษณะเป7นการแสดงความคิดเห็นหรือข�อความโดยสุจริตท่ีประชาชนพึง
กระทํา 

 

 2) การวิเคราะห4หลักจริยธรรมการรายงานข%าวของส่ือวิทยุโทรทัศน4และส่ือออนไลน4 ในระดับ
นานาชาติ 
 ในการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับหลักจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนในระดับนานาชาติ ประกอบด�วย 
 - หลักจริยธรรมของสื่อมวลชนยุโรป  
 - หลักจริยธรรมสื่อมวลชนของกลุ*มชาติอาหรับ 
 - หลักจริยธรรมของสื่อมวลชนอิสลาม 
 - หลักจริยธรรมของสื่อมวลชนอาเซียน 
 - หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพของสํานักข*าว บีบีซี (ประเทศอังกฤษ) 
 - หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพของสํานักข*าว เอ็นบีซี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 - หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพของสํานักข*าว เอบีซี (ประเทศออสเตรเลีย) 

จากการศึกษารายละเอียดดังกล*าวข�างต�น สามารถสรุปประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชนระดับนานาชาติ 
ได�ดังนี้ 
  2.1) การแสวงหาความจริงและความเท่ียงตรง (Truth and Accuracy) ต�องแสวงหา

ข�อมูลด�วยความซ่ือสัตย0 ตรงไปตรงมา ด�วยวิธีการท่ีเป{ดเผย ต�องเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารและข�อเท็จจริงท่ีถูกต�อง

เท่ียงตรงต*อเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึน ต�องมีการตรวจสอบข�อมูลท้ังถ�อยคําและภาพ ต�องแยกแยะระหว*างข�อเท็จจริง

กับความคิดเห็น ต�องอ�างอิงแหล*งท่ีมาของรายงานข*าวลือและข�อสันนิษฐานท่ีไม*ได�รับการยืนยัน ตลอดจน

ส*งเสริมการเข�าถึงข�อมูลของหน*วยงานและคลังข�อมูลสาธารณะโดยไม*เสียค*าใช�จ*าย รายละเอียดดังตาราง 4.14 

ตาราง 4.14 การแสวงหาความจริงและความเท่ียงตรง ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชนยุโรป - ไม*เผยแพร*ข�อมูลท่ีรู�อยู*แล�วว*าไม*ถูกต�อง 
- อ�างอิงแหล*งท่ีมาของรายงาน ข*าวลือ และข�อสันนิษฐานท่ีไม*ได�รับการยืนยัน 
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

- แยกแยะระหว*างข�อเท็จจริงและความคิดเห็น และระหว*างข�อเขียนกับเน้ือหาเชิงโฆษณา 
- ตรวจสอบข�อมูลท้ังถ�อยคําและภาพเพ่ือความถูกต�อง 
- ไม*ละเว�นหรือบิดเบือนข�อมูลสําคัญจากเน้ือหา หัวข�อเรื่อง ภาพ หรือคําบรรยายภาพ 
- แก�ไขข�อความท่ีพบว*าไม*ถูกต�อง โดยเฉพาะเรื่องส*วนบุคคล 
- ระบุและเช่ือมโยงแหล*งท่ีมาของข�อมูลเท*าท่ีสามารถทําได� 
- แสวงหาข�อมูลด�วยความซ่ือสัตย0 ตรงไปตรงมา ด�วยวิธีการท่ีเป{ดเผย เว�นแต*การสืบข*าวน้ัน
เก่ียวข�องกับประโยชน0สาธารณะหรือเก่ียวข�องกับพยานหลักฐานซ่ึงไม*อาจได�มาโดยวิธีการท่ี
ตรงไปตรงมาได� 
- ส*งเสริมการเข�าถึงข�อมูลของหน*วยงานและคลังข�อมูลสาธารณะโดยไม*เสียค*าใช�จ*าย 
- ไม*นําเสนอผลการวิจัยท่ียังไม*จบสิ้นกระบวนการ เน่ืองจากอาจก*อให�เกิดความคาดหวังหรือ
ความกลัวท่ีไม*ถูกต�องในกลุ*มผู�เก่ียวข�องได� 

จริยธรรมสื่อมวลชน 
กลุ*มชาติอาหรับ 

- ควรยึดมั่นกับความจริงและข�อเท็จจริงท่ีเป7นกลาง จึงต�องแสวงหาข�อมูลข*าวสารโดยวิธีการท่ี
ถูกต�องตามกฎหมาย และต�องแก�ไขให�ถูกต�องหากพบว*ามีข�อผิดพลาดเกิดข้ึน 

จริยธรรมสื่อมวลชนอิสลาม - สื่อมวลชนอิสลามควรตรวจสอบเน้ือหาล*วงหน�าท้ังสื่อกระจายเสียงและแพร*ภาพและสื่อ
สิ่งพิมพ0 เพ่ือปกปHองประชาคมโลกมุสลิมจากอิทธิพลท่ีเป7นอันตรายต*อบุคลิกภาพและคุณค*า
ของความเป7นอิสลามเพ่ือปHองกันอันตรายท้ังปวง 

จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน - ใช�วิธีการท่ียุติธรรม เป{ดเผยและซ่ือสัตย0 เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข*าว รูปภาพหรือข�อมูลเอกสารท่ี
จําเป7นต*อการปฏิบัติงานสื่อ ตลอดจนเพ่ือแสดงตัวว*าเป7นผู�ปฏิบัติงานด�านสื่ออย*างเหมาะสม 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว บีบีซี 

- ต�องพยายามอย*างเต็มความสามารถในการรายงานข�อเท็จจริงท่ีถูกต�องเท่ียงตรงกับเหตุการณ0
ท่ีเกิดข้ึน 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว เอบีซี 

- การรวบรวม นําเสนอข*าว ข�อมูล มีความถูกต�องตามมาตรฐานสื่อสารมวลชนท่ีเป7นท่ียอมรับ 
- มีความน*าเช่ือถือ คํานึงถึงความถูกต�องของข�อเท็จจริงอย*างมาก 
- มีความพยายามอย*างสมเหตสุมผล เพ่ือให�แน*ใจว*าถูกต�องตามข�อเท็จจริงท้ังหมด 
- ความแม*นยํานํามาใช�กับการยืนยันความเป7นจริงไม*ใช*เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
- ไม*นําเสนอเน้ือหาท่ีเป7นข�อเท็จจริงในลักษณะท่ีจะทําให�ผู�ชมเข�าใจผิดอย*างมีนัยสําคัญ ในบาง
กรณีอาจต�องใช�การอธิบายท่ีเหมาะสม 

 

  2.2) ความเป"นกลางไม�ลําเอียง และความหลากหลายในความเห็น (Impartiality and 

Diversity of Opinion) การรายงานข*าวอย*างเป{ดกว�างสะท�อนความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และตีความข*าว

จะต�องกระทําด�วยความซ่ือสัตย0 ยุติธรรม ไม*ป{ดบังข�อเท็จจริงท่ีสําคัญหรือบิดเบือนความจริงด�วยการกล*าวอ�าง
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เกินจริง หรือเน�นย้ําข�อมูลท่ีผิดหรือไม*เหมาะสม เป{ดโอกาสให�มีการเสนอข�อเท็จจริงและความเห็นท่ีขัดแย�งกัน

โดยไม*เอาความรู�สึกส*วนตัวหรืออคติมาใช�ในการประเมินประเด็นข*าว รายละเอียดดังตาราง 4.15 

ตาราง 4.15 ความเป7นกลางไม*ลําเอียง และความหลากหลายในความเห็น ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อ

ออนไลน0ในระดับนานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชนยุโรป - ให�สิทธิผู�ท่ีเก่ียวข�องกับข*าวได�ช้ีแจงข�อเท็จจริง 
- เป{ดรับความคิดเห็นของผู�อ่ืนเก่ียวกับเน้ือหาของบทความ  

จริยธรรมสื่อมวลชน 
กลุ*มชาติอาหรับ 

- ต�องสนับสนุนความยุติธรรมในศาล โดยต�องไม*เข�าข�าง ต*อต�านหรือให�การสนับสนุนฝLายหน่ึง
ฝLายใดก*อนท่ีศาลจะพิจารณาตัดสิน 

จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน - รายงานข*าวและตีความข*าวด�วยความซ่ือสัตย0 มั่นใจว*าใช�ความรู�และศักยภาพอย*างเต็ม
ความสามารถ ไม*ป{ดบังข�อเท็จจริงท่ีสําคัญหรือบิดเบือน ความจริงด�วยการกล*าวอ�างเกินจริง 
หรือการเน�นย้ําข�อมูลท่ีผิดหรือไม*เหมาะสม 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว บีบีซี 

- ต�องเป{ดใจให�กว�างสะท�อนความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เป{ดโอกาสให�มีการเสนอข�อเท็จจริงและ
ความเห็นท่ีขัดแย�งกัน ต�องไม*นําเอาความรู�สึกส*วนตัวหรืออคติมาบังตาตัวเองในการประเมิน
ประเด็นข*าว 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว เอ็นบีซี 

- ไม*สร�างความเกลียดชัง 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว เอบีซี 

- สนับสนุนหลักการพ้ืนฐานด�านความแม*นยําและความเป7นกลางในการทํางานด�าน
สื่อสารมวลชน 
- หากเกิดข�อผิดพลาด ต�องรีบแก�ไขหรือช้ีแจงในลักษณะท่ีเหมาะสมโดยเร็วท่ีสุดเท*าท่ีจะทําได� 
- หลีกเลี่ยงการใช�แบบแผนหรือเน้ือหาท่ีเลือกปฏิบัติโดยไม*ยุติธรรม 

 

  2.3) ความซ่ือตรงต�อจรรยาบรรณและความเป"นอิสระ (Editorial Integrity and 

Independence) การนําเสนอข�อมูลข*าวสารต�องอยู*บนพ้ืนฐานของจริยธรรมวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และประเพณี ปกปHองศักด์ิศรีแห*งวิชาชีพ มีเสรีภาพในการสืบข*าวและเผยแพร*ข�อมูลอย*างซ่ือสัตย0รวมท้ัง

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ0วิจารณ0 และสิทธิท่ีจะได�รับรู�ข�อมูลข*าวสารของประชาชน เป7น

อิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองและกลุ*มผลประโยชน0ใด ๆ รายละเอียดดังตาราง 4.16 
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ตาราง 4.16 ความซ่ือตรงต*อจรรยาบรรณและความเป7นอิสระ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับ

นานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชนยุโรป -  ไม*รับผลประโยชน0ทางการเงินจากข�อมูลทางการเงินท่ีไม*ได�เผยแพร* หรือให�ข�อมูลดังกล*าวแก*
ผู�อ่ืน 
- ต*อต�านการถูกคุกคามเพ่ือโน�มน�าว บิดเบือน หรือหยุดยั้งข�อมูล 
- ปกปHองเสรีภาพในการสืบข*าวและเผยแพร*ข�อมูลอย*างซ่ือสัตย0รวมท้ังเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและวิพากษ0วิจารณ0 และสิทธิท่ีจะได�รับรู�ข�อมูลข*าวสารของประชาชน 
- ไม*รับผลประโยชน0ส*วนตัว ไม*ว*าจะเป7นเงินสด ของใช� การท*องเท่ียว ดูงานหรือพักผ*อนส*วนตัว 
หรือการได�รับเข�าเป7นสมาชิกของสมาคมพิเศษท่ีอาจจะทําให�ภาพลักษณ0ของตนเสื่อมเสีย 

จริยธรรมสื่อมวลชน 
กลุ*มชาติอาหรับ 

- ต�องอยู*บนพ้ืนฐานของจริยธรรมวิชาชีพ ต�องเป{ดเผยการกระทําท่ีไม*เหมาะสมหรือการเรียกรับ
ผลกําไร และให�ความสําคัญต*อผลประโยชน0ส*วนตัว โดยการตีพิมพ0ข*าวและเขียนข�อความท่ีมุ*ง
สร�างความตื่นเต�นหรือส*งเสริมการทุจริตและอาชญากรรม 
-  ก*อนการประกอบวิชาชีพ ควรให�มีการสาบานว*าจะปฏิบัติหน�าท่ีอย*างซ่ือสัตย0 และ
ตรงไปตรงมา รักษาความลับแห*งวิชาชีพ  และปฏิบัติตามกฎระเบียบและประเพณี รวมท้ังการ
ปกปHองศักดิ์ศรีแห*งวิชาชีพ 

จริยธรรมสื่อมวลชนอิสลาม - ความเป7นอันหน่ึงอันเดียวกันของความเช่ือของชาวมุสลิมในค*านิยมอิสลามและหลักเกณฑ0
ทางจริยธรรม การทํางานเพ่ือมุ*งบูรณาการบุคลิกภาพอิสลามของชาวมุสลิม ความพยายาม
นําเสนอข�อเท็จจริง ภายใต�กรอบของกฎปฏิบัติงานของอิสลาม ความพยายามคุ�นเคยกับคน
มุสลิมในด�านการงานและสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 
- สื่อมวลชนควรปฏิบัติตามแนวทางท่ีสุภาพในการทํางาน ควรรักษาความซ่ือสัตย0ของวิชาชีพ
และประเพณีอิสลาม หลีกเลี่ยงการใช�ถ�อยคําท่ีไม*เหมาะสม ไม*ตีพิมพ0เน้ือหาลามก อนาจาร  
หรือการเยาะเย�ยถากถาง ใส*ร�ายปHายสี การปล*อยข*าวลือและรูปแบบอ่ืนของการหมิ่นประมาท 

จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน - ไม*ยอมให�แรงจูงใจหรือผลประโยชน0มามีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงมุมมองท่ีอาจส*งผลต*อความ
ซ่ือสัตย0ในวิชาชีพ หรือบ่ันทอนศักดิ์ศรีแห*งวิชาชีพได� 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว บีบีซี 

- ต�องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณเป7นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองและกลุ*ม
ผลประโยชน0 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว เอบีซี 

- มีความเป7นอิสระและความซ่ือสัตย0 
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  2.4) การสนองผลประโยชน(สาธารณะ (Serving the Public Interest) ต�องยึดม่ันต*อ

ความเป7นกลางของสาธารณะ นําเสนอหรือรายงานข*าวสารท่ีมีผลกระทบต*อสังคมส*วนใหญ* รายละเอียดดัง

ตาราง 4.17 

ตาราง 4.17 การสนองผลประโยชน0สาธารณะ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชน 
กลุ*มชาติอาหรับ 

- การยึดมั่นต*อความเป7นกลางของสาธารณะ และสิทธิของชาติอาหรับเพ่ือความเป7นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน เสรีภาพ และความก�าวหน�าของชาติอาหรับ 

จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน - ไม*เรียกร�องหรือยอมรับอามิสสินจ�างอันมีค*า เงินทอง ของขวัญหรือผลประโยชน0ใด ๆ เพ่ือ
แลกกับการรายงานข*าวท่ีเป7นเท็จหรือเพ่ือระงับการรายงานข*าวท่ีเป7นจริง 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว บีบีซี 

- ต�องเสนอรายงานหรือรายการท่ีมีผลกระทบต*อสังคมส*วนใหญ* 

   
  2.5) ความเป"นธรรมเสมอภาค (Fairness) ต�องให�ความเป7นธรรมเสมอภาคแก*ทุกฝLายท่ี

เก่ียวข�องกับประเด็นข*าวนั้น ไม*ควรนําเสนอด�วยการฉกฉวยโอกาส ไม*ซ่ือสัตย0 และหม่ินประมาทผู� อ่ืน 

รายละเอียดดังตาราง 4.18 

ตาราง 4.18 ความเป7นธรรมเสมอภาค (Fairness) ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชน 
กลุ*มชาติอาหรับ 

- ไม*ควรนําเสนอด�วยการฉกฉวยโอกาส ไม*ซื่อสัตย0 และหมิ่นประมาทผู�อ่ืน 

จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน - ต�องให�สิทธิในการช้ีแจงโต�ตอบแก*บุคคลท่ีได�รับความเสยีหาย จากการายงานและนําเสนอข*าว 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว บีบีซี 

- ต�องให�ความเป7นธรรมเสมอภาคแก*ทุกฝLายท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นข*าวน้ัน นักข*าวบีบีซีจะต�อง

ทําหน�าท่ีในการหาข*าวอย*างเป{ดเผยตรงไปตรงมาและจะต�องปฏิบัติต*อแหล*งข*าว ผู�ท่ีมาร*วม

รายการ และบุคคลท่ีเป7นข*าวด�วยความเคารพ  

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว เอบีซี 

- รวบรวมและนําเสนอข*าวและข�อมูลด�วยความเป7นธรรมนําเสนอมุมมองท่ีหลากหลาย  
- ไม*บิดเบือนมุมมองใด ๆ ไม*ชอบมุมมองหน่ึงมากกว*าอีกมุมมองหน่ึงโดยไม*สมควร 
- ผู�เข�าร*วมในเน้ือหา ควรได�รับการแจ�งให�ทราบถึงลักษณะท่ัวไปของการมีส*วนร*วม สามารถ
ปฏิเสธท่ีจะเข�าร*วม 
- ในกรณีท่ีมีข�อกล*าวหาเก่ียวกับบุคคลหรือองค0กร ต�องให�โอกาสท่ีเป7นธรรมในการตอบสนอง 
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  2.6) การเคารพสิทธิส�วนบุคคล (Privacy) จะต�องเคารพสิทธิส*วนบุคคล สิทธิภายใน

ครอบครัว พยายามไม*ล*วงละเมิดสิทธิส*วนบุคคลต*างๆ ถ�ามีความจําเป7น ก็ต�องมีเหตุผลอันควรหรือเป7น

ประโยชน0ต*อสาธารณะอย*างชัดแจ�ง เชื่อในความบริสุทธ0 ปกปHองแหล*งข*าวและผู�เก่ียวข�อง หลีกเลี่ยงการระบุ

ชื่อญาติพ่ีน�องและเพ่ือนของผู�ถูกกล*าวหาในคดีอาชญากรรม ไม*เป{ดเผยอัตลักษณ0ของเหยื่อในคดีความรุนแรง

ทางเพศ เป7นต�น รายละเอียดดังตาราง 4.18 

ตาราง 4.19 การเคารพสิทธิส*วนบุคคล (Privacy) ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชนยุโรป - เคารพความเป7นส*วนตัว เว�นแต*กรณีท่ีเป7นประโยชน0สาธารณะอย*างชัดแจ�ง 
- ไม*รุกล้ําชีวิตส*วนตัวของผู�อ่ืนโดยไม*ได�รับอนุญาต เว�นแต*แน*ใจว*าเป7นประโยชน0สาธารณะ 
- ไม*นําเสนอเรื่องราวของบุคคลว*าเป7นผู�กระทําผิด ในขณะท่ียังไม*มีคําตัดสินว*ากระทําผิดจริง
ตามกฎหมาย 
- เช่ือในความบริสุทธ์ิ ปกปHองแหล*งข*าวและผู�เก่ียวข�อง 
- หลีกเลี่ยงการระบุช่ือญาติพ่ีน�องและเพ่ือนของผู�ถูกกล*าวหาในคดีอาชญากรรม เว�นแต*คน
เหล*าน้ันมีส*วนเก่ียวข�องกับคดี 
- ไม*เป{ดเผยอัตลักษณ0ของเหยื่อในคดีความรุนแรงทางเพศ เว�นเป7นความต�องการของเหยื่อเอง 
- พึงใช�ความระมัดระวังอย*างยิ่งเมื่อตีพิมพ0เผยแพร*ประเด็นท่ีอาจมีการระบุช่ือคณะทํางานฝLาย
กฎหมายหรือเจ�าหน�าท่ีตํารวจท่ีเก่ียวข�องในคดีเก่ียวกับองค0กรอาชญากรรม 
- ปกปHองอัตลักษณ0ของแหล*งข*าวผู�ให�ข�อมูลและเน้ือหาท่ีเป7นความลับ เว�นแต*จะพิสูจน0ได�ว*า
แหล*งข*าวน้ันตั้งใจจะให�ข�อมูลอันเป7นเท็จ 
- หลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน ให�อ�างอิงแหล*งข�อมูลและเคารพสิทธิของผู�เขียน 

จริยธรรมสื่อมวลชน 
กลุ*มชาติอาหรับ 

- ต�องเคารพสิทธิในการตีพิมพ0เผยแพร*ผลงานของผู�อ่ืนและไม*คัดลอกผลงานของผู�อ่ืน 
- ต�องเคารพสิทธิของบุคคลด�านศักดิ์ศรีและความเป7นส*วนตัว และไม*ควรนําเสนอเรื่องราว
ส*วนตัวหรือครอบครัวท่ีจะมีผลกระทบต*อความสัมพันธ0ในครอบครัว 

จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน - พึงละเว�นการรายงานข*าวอันจะมีผลทําให�เสื่อมเสียช่ือเสียง หรือเกียรติยศของบุคคลเว�นแต*
กรณีเพ่ือประโยชน0สาธารณะ 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว บีบีซี 

- นักข*าวและผู� จัดรายการของบีบีซีจะต�องเคารพสิทธิส*วนบุคคล สิทธิภายในครอบครัว 
พยายามไม*ล*วงละเมิดสิทธิส*วนบุคคลต*าง ๆ ถ�ามีความจําเป7น ก็ต�องมีเหตุผลอันควรและได�รับ
อนุมัติจากบรรณาธิการอาวุโสก*อน 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว เอ็นบีซี 

- ไม*บุกรุกความเป7นส*วนตัวของบุคคล เผยแพร*ข�อมูลส*วนบุคคล เช*น รหัสผ*านข�อมูล บัญชี 
หมายเลขบัตรเครดิต ท่ีอยู* หรือข�อมูลการติดต*ออ่ืน ๆ 
- ไม*ทําให�บุคคลเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือข*มขู*บุคคลหรือกลุ*มบุคคลด�วยเหตุผลใดก็ตาม 
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว เอบีซี 

- เน้ือหาจะต�องสร�างในลักษณะท่ีเป7นท่ีเคารพต*อผู�ชมและคํานึงถึงมาตรฐานชุมชนในด�านต*างๆ  
- การบุกรุกเข�ามาในชีวิตส*วนตัวของบุคคลโดยไม*ได�รับความยินยอม จะต�องเป7นธรรมอยู*ใน
ความสนใจของประชาชน และขอบเขตของการบุกรุกจะต�องถูกจํากัด 
- การรายงานหรือแสดงให�เห็นถึงความรุนแรงโศกนาฏกรรมหรือการบาดเจ็บจะต�องหลีกเลี่ยง
การก*อความเดือดร�อนแก*ผู�ประสบภัยพยานหรือญาต ิ

 
  2.7) ข�าวเก่ียวกับเด็กและเยาวชน (Children) จะต�องคํานึงถึงความอ*อนไหว และ 

สวัสดิภาพของผู�เยาว0 ไม*ว*าการนําเสนอภาพหรือข*าว ท่ีจะมีผลกระทบต*อความรู�สึกนึกคิด หรือการสร�าง

แบบอย*างท่ีไม*ถูกต�อง รายละเอียดดังตาราง 4.20 

ตาราง 4.20 ข*าวเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชนยุโรป - นําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับเด็ก วัยรุ*น หรือคนไข�ในโรงพยาบาลด�วยความรู�สึกอ*อนไหวเป7น
พิเศษ 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว บีบีซี 

- ผู�ผลิตรายการและนักข*าวของบีบีซี จะต�องคํานึงถึงความอ*อนไหว และสวัสดิภาพของผู�เยาว0 
ไม*ว*าการนําเสนอภาพหรือข*าว ท่ีจะมีผลกระทบต*อความรู�สึกนึกคิด หรือการสร�างแบบอย*างท่ี
ไม*ถูกต�อง 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว เอบีซี 

.- ใช�ความระมัดระวัง ดูแลศักดิ์ศรีและความผาสุกทางร*างกายและอารมณ0ของเด็กและเยาวชน 
ผู�ท่ีเก่ียวข�องในการสร�างการมีส*วนร*วมและการนําเสนอเน้ือหา 
- การมีส*วนร*วมของเด็กและเยาวชน ในเน้ือหาท่ีผลิตต�องพิจารณาว*าเหมาะสมหรือไม*ท่ีจะได�รับ
ความยินยอมของท้ังเด็กเยาวชนและผู�ปกครอง  
- ใช�มาตรการท่ีเหมาะสมในทุกท่ีท่ีทําได�ให�เด็กและเยาวชน หรือคนท่ีดูแลพวกเขาเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับการมีส*วนร*วมของเด็ก และเยาวชน  
- ใช�ความระมัดระวังเป7นพิเศษเพ่ือลดความเสี่ยงจากเน้ือหาท่ีไม*เหมาะสม 

 

  2.8) การรายงานเหตุร�ายแรงกระทบจิตใจ (Harm and Offence) ไม*เผยแพร*เนื้อหาท่ี

อาจจะนําไปสู*ความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติต*อบุคคลเก่ียวกับวัย เพศสภาพ ชาติพันธุ0 สีผิว ศาสนา ความ

พิการ หรือรสนิยมทางเพศต�องสะท�อนภาพอย*างรับผิดชอบ ให�อยู*ในกรอบของความสมดุล มีมารยาท มี

รสนิยม คํานึงถึงศักด์ิศรีและสิทธิของผู�เคราะห0ร�ายหลีกเลี่ยงการเน�นรายละเอียดเก่ียวกับความรุนแรงโหดร�าย 

เว�นแต*จะเก่ียวข�องกับประโยชน0สาธารณะอย*างชัดเจน รายละเอียดดังตาราง 4.21 
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ตาราง 4.21 การรายงานเหตุร�ายแรงกระทบจิตใจ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชนยุโรป - ไม*เผยแพร*เน้ือหาท่ีอาจจะนําไปสู*ความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติต*อบุคคลเก่ียวกับวัย  
เพศสภาพ ชาติพันธุ0 สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ 
- หลีกเลี่ยงการเน�นรายละเอียดเก่ียวกับความรุนแรงโหดร�าย เว�นแต*จะเก่ียวข�องกับประโยชน0
สาธารณะอย*างชัดเจน 

จริยธรรมสื่อมวลชนอิสลาม - ไม*กระจายเสียและแพร*ภาพ หรือตีพิมพ0สิ่งท่ีผิดศีลธรรมและผิดกฎความประพฤติท่ีสุภาพ ซ่ึง
รวมถึงการหลีกเลี่ยงการยกโทษอาชญากรรม ความรุนแรง การฆ*าตัวตาย หรือสิ่งอ่ืนใดท่ี
กระตุ�นความหวาดกลัว หรือปลุกเร�าสัญชาตญาณฝLายต่ํา ไม*ว*าจะโดยทางตรงและทางอ�อม 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว บีบีซี 

- ในโลกแห*งความเป7นจริง มีเหตุร�ายแรง หายนะภัยธรรมชาติ ความปLาเถ่ือนเกิดข้ึน บีบีซีมี
หน�าท่ีสะท�อนภาพเหล*าน้ันออกมาให�อีกส*วนหน่ึงของโลกได�รับรู� แต*เราก็จะต�องสะท�อนภาพ
อย*างรับผิดชอบ ให�อยู*ในกรอบของความสมดุล มีมารยาท มีรสนิยม คํานึงถึงศักดิ์ศรีและสิทธิ
ของผู�เคราะห0ร�าย 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของสํานักข*าว เอ็นบีซี 

- ไม*ทําร�ายหรือใช�ประโยชน0จากผู�เยาว0ท่ีอายุต่ํากว*า 18 ปM ในทางใดทางหน่ึง 
- ไม*เป{ดเผยข�อมูลส*วนตัวของผู�เยาว0ท่ีตกเป7นข*าว ท้ังช่ือ ท่ีอยู* อีเมล หมายเลขโทรศัพท0 หรือช่ือ
โรงเรียน 

 

  2.9) ความรับผิดชอบต�อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ (Accountability)  

มีความรับผิดชอบต*อผู�ชมและผู�ฟEง ต�องเป{ดเผยโปร*งใส ตรงไปตรงมากับผู�ชมผู�ฟEง พึงใช�ความระมัดระวังอย*าง

รอบคอบต*อประเด็นความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และต�องไม*รายงานข*าว ความเห็นหรือ

ข�อคิดเห็น ซ่ึงอาจเป7นอันตรายต*อความม่ันคงของประเทศ รายละเอียดดังตาราง 4.22 

ตาราง 4.22 ความรับผิดชอบต*อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0

ในระดับนานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชนอิสลาม - ส*งเสริมความเป7นเอกภาพของชาวมุสลิม สนับสนุนมาตรการทางสิติปEญญา ความเป7น     
ภารดรภาพอิสลามและการยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืนในการแก�ไขปEญหา สื่อมวลชนมุสลิม
ควรยึดมั่นในการต*อสู�กับการล*าอาณานิคมทุกรูปแบบ ความก�าวร�าว ลัทธิชาตินิยมฟาสซิสต0
และลัทธิชาติพันธุ0นิยม ต*อสู�กับลัทธิคืนสู*มาตุภูมิและนโยบายการล*าอาณานิคมของชนชาติยิว 
รวมท้ังการกดข่ีประชาชนชาวปาเลสไตน0 สื่อมวลชนมุสลิมควรระมัดระวังแนวคิดและแนวโน�ม
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ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

การต*อต�านอิสลาม 
- สื่อมวลชนอิสลามต�องยึดมั่นในการเผยแพร*ศาสนาอิสลาม การช้ีแจงประเด็นศาสนาอิสลาม
และการปกปHองมุมมองแบบมุสลิม 

จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน - พึงใช�ความระมัดระวังอย*างรอบคอบต*อประเด็นความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม  
และศาสนาในกลุ*มประเทศอาเซียน 
- ต�องไม*รายงานข*าว ความเห็นหรือข�อคิดเห็น ซ่ึงอาจเป7นอันตรายต*อความมั่นคงของประเทศ
ตน หรือปลุกปE�นยุยงให�เกิดความแตกแยกระหว*างประเทศสมาชิกอาเซียน แต*ควรส*งเสริม
ความสัมพันธ0อันดีระหว*างประเทศ 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
สํานักข*าว บีบีซ ี

- มีความรับผิดชอบต*อผู�ชมและผู�ฟEง ต�องเป{ดเผยโปร*งใส ตรงไปตรงมากับผู�ชมผู�ฟEง ซ่ึงมีความ
นิยมเช่ือถืออย*างต*อเน่ืองยาวนาน ถ�าหากผิดพลาดก็ต�องยอมรับผิดและเรียนรู�จากความ
ผิดพลาดน้ัน ๆ 

   

  2.10) การรักษาความลับและการปกปiดแหล�งข�าว ต�องรักษาความลับของข�อมูลหรือ

เนื้อหาท่ีได�มาจากการปฏิบัติหน�าท่ี ต�องปกป{ดแหล*งข*าว และขัดขวางความพยายามท่ีจะให�เป{ดเผย หากไม*ได�

รับความยินยอมจากแหล*งข*าว รายละเอียดดังตาราง 4.23 

ตาราง 4.23 การรักษาความลับและการปกป{ดแหล*งข*าว ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับ

นานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน - ต�องรักษาความลับของข�อมูลหรือเน้ือหาท่ีได�มาจากการปฏิบัติหน�าท่ี 
- ต�องปกป{ดแหล*งข*าว และขัดขวางความพยายามท่ีจะให�เป{ดเผย หากไม*ได�รับความยินยอม
จากแหล*งข*าว 

 

  2.11) ผลประโยชน(ทางธุรกิจและการโฆษณา ควรมีเส�นแบ*งระหว*างการแสดงความคิดเห็น

และการโฆษณา ไม*ควรให�มีการโฆษณาสินค�า โฆษณาชวนเชื่อ และความคิดเห็นทางการเมืองเข�าไปปะปนกับ

เนื้อหาท่ีเผยแพร*ซ่ึงฝLาฝ�นศีลธรรมอย*างเด็ดขาดทางสื่อกระจายเสียงและแพร*ภาพหรือสื่อสิ่งพิมพ0 รายละเอียด

ดังตาราง 4.24 
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ตาราง 4.24 ผลประโยชน0ทางธุรกิจและการโฆษณา ของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในระดับนานาชาติ 

ท่ีมาจริยธรรมสื่อในระดับ
นานาชาติ 

รายละเอียด / แนวปฏิบัติ 

จริยธรรมสื่อมวลชน 
กลุ*มชาติอาหรับ 

- ควรมีเส�นแบ*งระหว*างการแสดงความคิดเห็นและการโฆษณา ไม*ควรให�การโฆษณาชวนเช่ือ 
และความคิดเห็นทางการเมืองเข�าไปปะปนกับเน้ือหาท่ีเผยแพร* มิฉะน้ัน ต�องระบุให�ชัดเจนว*า
เน้ือหาส*วนน้ันเป7นการโฆษณา 

จริยธรรมสื่อมวลชนอิสลาม ไม*ควรให�มีการโฆษณาสินค�าซ่ึงฝLาฝ�นศีลธรรมอย*างเด็ดขาดทางสื่อกระจายเสียงและแพร*ภาพ
หรือสื่อสิ่งพิมพ0 

 
 จากการวิเคราะห0หลักจริยธรรมการรายงานข*าวของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 ในประเทศ
ไทยและการวิเคราะห0หลักจริยธรรมการรายงานข*าวของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 ในระดับนานาชาติ 
สรุปได�ดังตาราง 4.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตาราง 4.25 สรุปการวิเคราะห0หลักจริยธรรมการรายงานข*าวของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 ในประเทศไทย และในระดับนานาชาติ 
 

หลักจริยธรรม แนวปฏิบัติของสื่อมวลชนไทย แนวปฏิบัติของสื่อมวลชนนานาชาติ 

ข
อ 1 การแสวงหา 
ความถูกต
อง เที่ยงตรง 

ของข
อมลูข%าวสาร 
 
 

- ให�ความสําคัญกับการนําเสนอข*าวสารที่อยู*บนพื้นฐานของข�อเท็จจริง ความ
ถูกต�อง เที่ยงตรงของแหล*งข*าว และเนื้อหาสาระของข*าวสาร โดยปราศจากอคติ 
ความลําเอียง การชี้นํา การบิดเบือนข*าวสาร ตลอดจนการตรวจสอบและเป{ดเผย
แหล*งที่มาของสารอย*างถูกต�อง 

- ต�องแสวงหาข�อมูลด�วยความซื่อสัตย0 ตรงไปตรงมา ด�วยวิธีการที่เป{ดเผย  
- ต�องเผยแพร*ข�อมูลข*าวสาร ข�อเท็จจริงที่ถูกต�องเที่ยงตรงต*อเหตุการณ0ที่เกิดขึ้น 
- ต�องมีการตรวจสอบข�อมูลทั้งถ�อยคําและภาพ  
- ต�องแยกแยะระหว*างข�อเท็จจริงกับความคิดเห็น  
- ต�องอ�างอิงแหล*งที่มาของรายงานข*าวลือและข�อสันนิษฐานที่ไม*ได�รับการยืนยัน 
ตลอดจนส*งเสริมการเข�าถึงข�อมูลของหน*วยงานและคลังข�อมูลสาธารณะโดยไม*
เสียค*าใช�จ*าย 

ข
อ 2 ความสมดุล  
เป7นธรรม เสมอภาค  

รอบด
าน  
หลากหลายความเห็น 

- ให�ความสําคัญต*อการปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม โดยการ
นําเสนอข�อมูลข*าวสารด�วยความซื่อสัตย0 ตรงไปตรงและคํานึงถึงความเป7นธรรม
แก*ทุกฝLายที่มีส*วนได�ส*วนเสียในข�อเท็จจริงของข*าวนั้น ๆ ทั้งผู�ตกเป7นข*าว และ
ผู�ให�ข�อมูลข*าวสาร หากมีการนําเสนอหรือเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารที่ผิดพลาดต�อง
ดําเนินการแก�ไขความผิดพลาดโดยทันที พร�อมทั้งขออภัยในความผิดพลาด
ดังกล*าว โดยต�องให�ความเป7นธรรมแก*ฝLายที่ถูกพาดพิงและทุกฝLายที่เกี่ยวข�องได�มี
โอกาสชี้แจงงและแสดงข�อเท็จจริงโดยเท*าเทียมกัน 

- ต�องให�ความเป7นธรรมเสมอภาคแก*ทุกฝLายที่เกี่ยวข�องกับประเด็นข*าวนั้น ไม*
ควรนําเสนอด�วยการฉกฉวยโอกาส ไม*ซื่อสัตย0 และหมิ่นประมาทผู�อื่น 
- ควรมีการรายงานข*าวอย*างเป{ดกว�างสะท�อนความคิดเห็นที่หลากหลาย การ
ตีความข*าวจะต�องกระทําด�วยความซื่อสัตย0 ยุติธรรม ไม*ป{ดบังข�อเท็จจริงที่สําคัญ
หรือบิดเบือนความจริงด�วยการกล*าวอ�างเกินจริง หรือเน�นย้ําข�อมูลที่ผิดหรือไม*
เหมาะสม  เป{ดโอกาสให�มีการเสนอข�อเท็จจริงและความเห็นที่ขัดแย�งกันโดยไม*
เอาความรู�สึกส*วนตัวหรืออคติมาใช�ในการประเมินประเด็นข*าว 

ข
อ 3 ประโยชน4สาธารณะ 
ความรับผิดชอบต%อสังคม

และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

 

- ให�ความสําคัญต*อการนําเสนอหรือเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารที่ต�องคํานึงถึง
ประโยชน0แห*งสาธารณะเป7นสําคัญห�ามใช�สื่อเป7นเครื่องมือเพื่อแสดงหา
ผลประโยชน0ส*วนตนหรือหมู*คณะ 

- ต�องยึดมั่นต*อความเป7นกลางของสาธารณะ นําเสนอหรือรายงานข*าวสารที่มี
ผลกระทบต*อสังคมส*วนใหญ* มีความรับผิดชอบต*อผู�ชมและผู�ฟEง ต�องเป{ดเผย
โปร*งใส ตรงไปตรงมากับผู�ชมผู�ฟEง พึงใช�ความระมัดระวังอย*างรอบคอบต*อ
ประเด็นความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และต�องไม*รายงาน
ข*าว ความเห็นหรือข�อคิดเห็น ซึ่งอาจเป7นอันตรายต*อความมั่นคงของประเทศ 
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หลักจริยธรรม แนวปฏิบัติของสื่อมวลชนไทย แนวปฏิบัติของสื่อมวลชนนานาชาติ 

ข
อ 4 สิทธิมนุษยชน 
ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย4 

และสิทธิส%วนบุคคล 
 

- การนําเสนอหรือเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารใด ๆ ของสื่อมวลชนต�องคํานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชน เคารพในศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคลของ
แหล*งข*าวหรือผู�ตกเป7นข*าว โดยไม*เลือกปฏิบัติ ไม*เสียดสีบุคคลหรือกลุ*มบุคคล 
เพราะความแตกต*างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ 
สุขภาพ ฐานะของบุคคล รายได� การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม*ขัด
ต*อรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพในการรับรู�ข�อมูลข*าวสารของประชาชน ไม*
นําเสนอข*าวที่เป7นการซ้ําเติมความทุกข0และโศกนาฏกรรมแก*ผู�ที่ตกเป7นข*าว 

- จะต�องเคารพสิทธิส*วนบุคคล สิทธิภายในครอบครัว พยายามไม*ล*วงละเมิดสิทธิ
ส*วนบุคคลต*าง ๆ ถ�ามีความจําเป7นก็ต�องมีเหตุผลอันควรหรือเป7นประโยชน0ต*อ
สาธารณะอย*างชัดแจ�ง เชื่อในความบริสุทธิ์ ปกปHองแหล*งข*าวและผู�เกี่ยวข�อง 
หลีกเลี่ยงการระบุชื่อญาติพี่น�องและเพื่อของผู�ถูกกล*าวหาในคดีอาชญากรรม ไม*
เป{ดเผยอัตลักษณ0ของเหยื่อในคดีความรุนแรงทางเพศ เป7นต�น 

ข
อ 5 ความอิสระทาง
วิชาชีพ ความรับผิดชอบ

ทางสังคม 
 

- ผู�บริหารหรือพนักงานต�องเป7นอิสระอย*างแท�จริงจากรัฐบาล กลุ*มและพรรคทาง
การเมือง กลุ*มผลประโยชน0 หรือกลุ*มเคลื่อนไหวกดดัน เพื่อให�สาธารณชนเชื่อมั่น
ในความเป7นอิสระ และความเป7นธรรมต*อทุกฝLายกองบรรณาธิการ หรือคณะ
ผู�รับผิดชอบในการผลิตรายการต�องมีความเป7นอิสระในการคัดเลือกประเด็น การ
กําหนดเนื้อหา และวิธีการหรือรูปแบบการนําเสนอ ต�องรักษาเอกสิทธิความเป7น
อิสระในการปฏิบัติงานอย*างคํานึงถึงประโยชน0สาธารณะ ผลกระทบต*อความรู�สึก
ของผู�ชมผู�ฟEง และความเชื่อถือต*อองค0การ สถานี และรายการ เป7นสําคัญ 

- มีเสรีภาพในการสืบข*าวและเผยแพร*ข�อมูลอย*างซื่อสัตย0รวมทั้งเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและวิพากษ0วิจารณ0 และสิทธิที่จะได�รับรู�ข�อมูลข*าวสารของ
ประชาชน เป7นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองและกลุ*มผลประโยชน0ใด  ๆ 

ข
อ 6 ผลประโยชน4 
ทางธุรกิจ การไม%มี

ผลประโยชน4ทับซ
อน และ
การโฆษณาแฝง 

- ผู�ประกอบวิชาชีพต�องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพ ข�อความหรือตรายี่ห�อสินค�า 
บริการเพื่อธุรกิจการค�า และการส*งเสริมการขายในรายการข*าว แต*หากต�อง
นําเสนอจําเป7นต�องป{ดบังชื่อ ยี่ห�อ และสัญลักษณ0ของสินค�านั้น ตลอดจนต�องมี
ความซื่อสัตย0ต*อหน�าที่ ไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน ไม*นําเสนอหรือรายงานข*าวสาร
ที่เป7นลักษณะของโฆษณาแฝง หรือเพื่อประโยชน0ส*วนตัวหรือเพื่อความได�เปรียบ
ทางธุรกิจ ผู�ประกาศ หรือผู�ดําเนินรายการข*าวไม*ควรเป7นพรีเซนเตอร0ในชิ้นงาน
โฆษณาสินค�าหรือบริการทางธุรกิจ 

- ควรมีเส�นแบ*งระหว*างการแสดงความคิดเห็นและการโฆษณา ไม*ควรให�มีการ
โฆษณาสินค�า โฆษณาชวนเชื่อ และความคิดเห็นทางการเมืองเข�าไปปะปนกับ
เนื้อหาที่เผยแพร*ซึ่งฝLาฝ�นศีลธรรมอย*างเด็ดขาดทางสื่อกระจายเสียงและแพร*
ภาพหรือสื่อสิ่งพิมพ0 
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ข
อ 7 การเคารพต%อ
กฎหมาย การรักษาเกียรติ 

ศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน / ซื่อตรง

ต%อจรรยาบรรณ 

- ต�องไม*กระทําการอันเป7นการบั่นทอนเกียรติคุณและจริยธรรมแห*งวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนหรือความสามัคคีของเพื่อร*วมวิชาชีพต�องไม*อวดอ�างตําแหน*ง
หน�าที่ของผู�ประกอบวิชาชีพข*าวหรือตําแหน*งหน�าที่อื่นเพื่อเรียกร�องประโยชน0ที่
ไม*ชอบธรรม ไม*รับอามิสสินจ�างผลประโยชน0 ตําแหน*งหน�าที่ใด ๆ ที่กระทําการที่
จะขัดต*อการปฏิบัติหน�าที่เพื่อให�ประชาชนได�รับข*าวสารอย*างถูกต�องรอบด�าน 

- การนําเสนอข�อมูลข*าวสารต�องอยู*บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและประเพณี ปกปHองศักดิ์ศรีแห*งวิชาชีพ  

ข
อ 8 หลักแห%ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดี

งาม ศาสนาและภมูิ
ปvญญาท
องถิ่น 

- ต�องระมัดระวังการนําเสนอหรือเผยแพร*ข*าวสารให�อยู*ภายใต�ขอบเขตแห*ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของสังคม มิให�ประชาชน
หลงเชื่อในสิ่ งที่งมงายหรือเป7นภัยต*อสังคม ต�องไม*นําเสนอข*าวสารที่น*า
หวาดเสียวลามก อนาจาร แง*มุมทางศาสนาหรือความเชื่อต*าง ๆ ที่เป7นส*วน
บุคคลหรือนิกายในศาสนาต*าง ๆ จะต�องไม*ถูกนําเสนอย*างผิดเพี้ยน คลาดเคลื่อน 
บิดเบือน ขัดแย�ง หรือคัดค�านกับความรับรู�โดยปกติทั่วไป   

- 

ข
อ 9 การปกปuอง  
คุ
มครองสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน จากเรื่อง

ความเสี่ยงหรือ 
ความรุนแรง 

- ผู�ประกอบวิชาชีพต�องใช�วิจารณญาณในการนําเสนอ ภาพ ถ�อยคํา และน้ําเสียง
ให�เหมาะสมต*อการนําเสนอและเผยแพร*ข*าวสาร โดยเฉพาะข*าวสารที่เนื้อหามี
ความรุนแรงต*อเด็กและเยาวชนต�องคํานึงถึงการปกปHองศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0
และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยต�องไม*นําเสนอภาพเด็ก เยาวชน ที่ถูกทํา
ร�าย ถูกทารุณ ถูกคุกคามทางเพศ ตกเป7นผู�ต�องหา ผู�ต�องสงสัย รวมถึงไม*นําเสนอ
ภาพ ข�อมูล ข�อความสัญลักษณ0ที่จะสามารถบ*งบอกถึงเด็กและเยาวชนผู�ตกเป7น
ข*าวได� เว�นแต*จะทําไปเพื่อประโยชน0ของเด็กหรือเยาวชนคนนั้นเอง 

- จะต�องคํานึงถึงความอ*อนไหว และสวัสดิภาพของผู�เยาว0 ไม*ว*าการนําเสนอภาพ
หรือข*าว ที่จะมีผลกระทบต*อความรู�สึกนึกคิด หรือการสร�างแบบอย*างที่ไม*
ถูกต�อง 

ข
อ 10 การเคารพใน
ลิขสิทธิ์และทรัพย4สินทาง

ปvญญา 

- ผู�ประกอบวิชาชีพ ต�องไม*เอาภาพ เสียง ข�อความข*าวของผู�ประกอบการอื่นมา
ใช�ออกอากาศในรายการหรือรายงานข*าวของตนเอง หรือหากได�รับอนุญาตให�ใช� 
ต�องระบุแหล*งที่มาของภาพ เสียง ข�อความข*าวนั้นจากต�นฉบับทุกครั้งไป 

- 
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ข
อ 11 การปกปuองและ
การปฏิบัติต%อแหล%งข%าว

อย%างเป7นธรรม 

- ผู�ปฏิบัติงานต�องใช�วิจารณญาณเป7นพิเศษสําหรับแหล*งข*าว หรือผู�ร*วมรายการที่
เป7นเด็ก และเยาวชนหรือบุคคลที่กําลังอยู*ในความทุกข0 หรือผู�ที่มีความบกพร*อง
ทางสมอง เพราะเป7นกลุ*มบุคคลที่อาจไม*ตระหนักถึงผลกระทบจากการให�
สัมภาษณ0หรือการเข�าร*วมรายการการกล*าวหาบุคคล กลุ*มบุคคล นิติบุคคล ต�อง
ระลึกเสมอว*าผู�ที่ถูกกล*าวหาต�องได�รับสิทธิและโอกาสที่จะโต�ตอบข�อกล*าวหา ใน
ข*าว ในรายงาน หรือในรายการเดียวกันและในเวลาที่เป7นธรรม 

- ต�องรักษาความลับของข�อมูลหรือเนื้อหาที่ได�มาจากการปฏิบัติหน�าที่ ต�อง
ปกป{ดแหล*งข*าว และขัดขวางความพยายามที่จะให�เป{ดเผย หากไม*ได�รับความ
ยินยอมจากแหล*งข*าว 
 

ข
อ 12 การให
พื้นที่
นโยบายสาธารณะ และ
เหตุการณ4สาธารณะที่
สําคัญหรือร
ายแรง

สะเทือนจิตใจ 

- การนําเสนอหรือรายงานข*าวเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ ความ
ขัดแย�งทางการเมือง ต�องรายงานข�อเท็จจริง ไม*เอนเอียง ไม*ฝEกใฝLฝLายใด การ
รายงานข*าวชุมนุม ประท�วง จลาจล ก*อการร�ายเหตุการณ0หายนะ ภัยธรรมชาติ  
ต�องรายงานอย*างรวดเร็ว ทันเหตุการณ0 ด�วยความถูกต�องเที่ยงตรง และ
รับผิดชอบต*อสังคม คําพูดที่ใช�ต�องไม*ปรุงแต*ง ไม*ใส*อารมณ0 ไม*มีอคติ 

- ไม*เผยแพร*เนื้อหาที่อาจจะนําไปสู*ความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติต*อบุคคล
เกี่ยวกับวัย เพศสภาพ ชาติพันธุ0 สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ  
ต�องสะท�อนภาพอย*างรับผิดชอบ ให�อยู*ในกรอบของความสมดุล มีมารยาท มี
รสนิยม คํานึงถึงศักดิ์ศรีและสิทธิของผู� เคราะห0ร�าย หลีกเลี่ยงการเน�น
รายละเอียดเกี่ยวกับความรุนแรงโหดร�าย เว�นแต*จะเกี่ยวข�องกับประโยชน0
สาธารณะอย*างชัดเจน 

ข
อ 13 การสื่อสารที่สร
าง
ความเกลียดชัง 

- นักข*าว พิธีกร ผู�ดําเนินรายการ ใช�ภาษาสุภาพและเหมาะสมในการนําเสนอ
ข*าวหรือรายการเกี่ยวกับข*าว ต�องไม*แสดงความคิดเห็นต*อท�ายข*าว และ
หลีกเลี่ยงการปล*อยเสียงสัมภาษณ0แหล*งข*าว และการให�ผู�ฟEงโทรศัพท0เข�ามาใน
รายการ โดยวัตถุประสงค0ในการใช�สื่อสารเพื่อสร�างความเกลียดชังในรายการข*าว
หรือเพื่อสร�างความเข�าใจผิด และยั่วยุให�เกิดความเกลียดชังต*อกลุ*มเปHาหมาย 

- ไม*เผยแพร*เนื้อหาที่อาจจะนําไปสู*ความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติต*อบุคคล
เกี่ยวกับวัย เพศสภาพ ชาติพันธุ0 สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ  
ต�องสะท�อนภาพอย*างรับผิดชอบ ให�อยู*ในกรอบของความสมดุล มีมารยาท มี
รสนิยม 
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การสํารวจการนําเสนอข*าวสารของสื่อมวลชนทางวิทยุ โทรทัศน0 และสื่อออนไลน0 ท่ีละเมิดจริยธรรม

จรรยาบรรณในประเทศไทยและต*างประเทศ ท่ีผ*านมาในระยะเวลาไม*เกินกว*า 3 ปM มีแหล*งข�อมูลจากเอกสาร
บทความวิชาการ วิทยานิพนธ0 รายงานการวิจัย ประเด็นข*าวดังในรอบปM ประเด็นข*าวจริยธรรมสื่อมวลชน 
เว็บไซต0จริยธรรมสื่อมวลชน เทปรายการข*าวของสํานักข*าวในประเทศไทยและสํานักข*าวต*างประเทศ เช*น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี รัสเซีย ออสเตรเลีย และประเทศในกลุ*มภูมิภาคอาเซียน ท้ังในปรากฏ
ในสื่อมวลชนแบบด้ังเดิมและสื่อออนไลน0  

ผู�วิจัยใช�เกณฑ0ในการรวบรวมและคัดเลือกการนําเสนอข*าวสารของสื่อมวลชนท่ีมีลักษณะการละเมิด
จริยธรรมสื่อมวลชน ท่ีได�กล*าวในข�างต�น ข้ันตอนการดําเนินงาน ในระยะท่ี 1 คือการศึกษาเอกสาร พบ
ประเด็นข*าวดังท่ีเกิดข้ึนในช*วง 1 มกราคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ท่ีมีลักษณะการนําเสนอหรือ
เผยแพร*ข*าวสารท่ีมีลักษณะเป7นการละเมิดจริยธรรม ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน ท่ีได�จากการ
วิเคราะห0หลักจริยธรรมสื่อมวลชนของประเทศไทย และต*างประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 38 ข*าว 

โดยกรณีศึกษาประเด็นข*าวท่ีคัดเลือกมา รวมสื่อออนไลน0ด�วย ไม*สามารถแยกออกจากกันได� และ
ขอบเขตการวิจัย ไม*รวมสื่อสังคมออนไลน0ของกลุ*มภาคประชาชน จึงปรากฏข*าวท้ังท่ีนําเสนอข*าวในสื่อวิทยุ
โทรทัศน0 และสื่อออนไลน0 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ผลการสํารวจการนําเสนอข%าวสารของสื่อมวลชนทางวิทยุ โทรทัศน4 และสื่อ
ออนไลน4 ที่ละเมิดจริยธรรมจรรยาบรรณในประเทศไทยและต%างประเทศ ที่ผ%านมาใน
ระยะเวลาไม%เกินกว%า 3 ปw 



  

ตาราง 4.26 สรุปประเด็นข*าวดังที่เกิดขึ้นในช*วง 1 มกราคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ที่มีลักษณะการนําเสนอหรือเผยแพร*ที่มีลักษณะละเมิดจริยธรรม จํานวน 
38 กรณีศึกษา 
 

กรณี
ที่ 

พ.ศ.  
ที่เกิดเหตุ 

ประเด็นข%าว รายละเอียดข%าว ประเด็นที่ละเมิดหลักจริยธรรม 

1 2560 รายงานสดชายวัย 65 ปM  
ผูกคอเสยีชีวิตบนเสาสญัญาณ 
เพื่อประท�วงการล�อมวัด
พระธรรมกาย 

การนําเสนอภาพเหตุการณ0ที่ผู�ตกเป7นข*าวกําลังล*วงลงมาจากเสาสัญญาณ
โทรศัพท0อย*างชัดเจน ซึ่งบางสํานักข*าวได�ทําการนําเสนอโดยการไลฟ�สดทาง 
เฟซบุ�ก 

ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิ
ส*วนบุคคล 

2 2561 เสี่ยเกาะเต*า ใส*ชุดไบค0เกอร0
ไลฟ�สดยิงตัวตาย 

เรื่องราวของชายใส*ชุดไบค0เกอร0ไลฟ�สดฆ*าตัวตาย ที่มีการพูดถึงประเด็นปEญหา
ธุรกิจ โดยมีการทําธุรกิจและกิจการบนที่ดินของครอบครัวภรรยา และเกิดมี
ปEญหา จึงถูกภรรยาไล*ออกจากบ�าน นอกจากนี้ยังมีการตั้งกระทู�ในพันทิปทํา
ให�มีคนเข�าไปแสดงความคิดเห็นและขุดคุ�ยเรื่องราวต*าง ๆ  

ข�อ 4 หลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0และสิทธิ
ส*วนบุคคล 
 

3 2561 การรายงานข*าว เหตุการณ0 
ไฟไหม�ห�างเซ็นทรัลเวิลด0 

การนําเสนอภาพเหตุการณ0ไฟไหม� บริเวณลานจอดรถชั้น 8 ของห�างเซ็นทรัล
เวิลด0 และมีผู�ประสบภัยตกตึกลงมา 

ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิ
ส*วนบุคคล 

4 2560 การแต*งตั้งสมเด็จ 
พระสังฆราช องค0ที่ 20  
ที่พระอุโบสถวัดราชบพิตร
สถิตมหาสีมาราม 

สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหามุนีวงศ0ได�ทรงเตือนสติสื่อมวลชนอย*างมี
เมตตาสูงยิ่ง โดยทรงชี้แนะให�สื่อมวลชนแสดงความเคารพต*อสถานที่อันเป7นที่
ศักดิ์สิทธิ์และเป7นสถานที่ประวัติศาสตร0 และให�สื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการแย*ง
กันบันทึกภาพ 

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล
ข*าวสาร 

5 2561 นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา 
ผู�บริหาร บริษัทไร*ส�ม จํากัด 
กรณี ไม*ชําระค*าโฆษณา ยัง
ปฏิบัติหน�าที่การรายงานข*าว 

กรณี - ไม*ชําระค*าโฆษณาเกินเวลาในรายการคุยคุ�ยข*าวของบริษัทไร*ส�ม จํากัด 
ให�กับ อสมท. 
- นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ยังคงปฏิบัติหน�าที่รายงานข*าวในรายการเรื่องเล*า
เช�านี้ หลังถูกศาลตัดสินจําคุก 

ข�อ 7 การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซื่อตรงต*อจรรยาบรรณ 
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กรณี
ที่ 

พ.ศ.  
ที่เกิดเหตุ 

ประเด็นข%าว รายละเอียดข%าว ประเด็นที่ละเมิดหลักจริยธรรม 

6 2560 “ทราย เจริญปุระ”  
สู� ไ ม* ถอย  ดํ า เ นินคดีสื่ อดั ง 
วงการสื่อได�บทเรียนอะไร 

ประเด็นข*าวเกี่ยวกับ คุณทราย เจริญปุระ ฟHองสํานักข*าวสปริงนิวส0 กรณี  
พาดหัวข*าวที่ทําให�เสียหาย โดยการใช�ถ�อยคํารุนแรง สื่อความหมายไปในทาง
ว*าเธอเป7นลูกทรพี 

ข�อ 1 แสวงหาความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูลข*าวสาร 
ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิ
ส*วนบุคคล 
ข�อ 13 การสื่อสารที่สร�างความเกลียดชัง 

7 2561 อึ้งฆาตกรฟEนน้ํานม ฆ*าชาย
พิการ ขโมยของ 

การใช�คํารุนแรง คือคําว*า “ฆาตกร” ในการพาดหัวข*าวเกี่ยวกับเด็ก  ข�อ 9 การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง 
ข�อ 11 การปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 

8 2561 การช*วยชีวิต ทีมฟุตบอลหมู*
ปLา ติดถ้ําหลวง 

- การที่สื่อเข�าไปสัมภาษณ0ผู�ปกครองของเด็ก ที่ติดถ้ําถือเป7นการรบกวนจิตใจ
ผู�ปกครองที่มีความกังวลใจอยู* 
- การพยายามรายงานและนําเสนอข*าวของสื่อมวลชนบางสํานัก เป7นการ
รบกวนการทํางานของเจ�าหน�าที่ 

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล 
ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิ
ส*วนบุคคล 
ข�อ 8 หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถิ่น 
ข�อ 9 การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง 
ข�อ 11 การปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 

9 2562 นักเรียนอายุ 14 (น�องโยโย*) 
หนีตามพ*อเพื่อน 

การนําเสนอข*าวของสื่อเกี่ยวกับกรณีของน�องโยโย* ที่หายตัวไปจากบ�าน 
เนื่องจากหนีไปพร�อมกับเพื่อนของพ*อ โดยทางครอบครัวออกมาโพสต0ตามหา
ผ*านสื่อออนไลน0 จากนั้นสื่อออนไลน0ก็มีการนําเสนอข*าวว*าพบน�องแล�ว มีการ
นําเสนอข�อมูลและขุดคุ�ยเรื่องราว  

ข�อ 7 การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซื่อตรงต*อจรรยาบรรณ 
ข�อ 9 การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง 
ข�อ 11 การปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 
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กรณี
ที่ 

พ.ศ.  
ที่เกิดเหตุ 

ประเด็นข%าว รายละเอียดข%าว ประเด็นที่ละเมิดหลักจริยธรรม 

10 2561 เด็กวัย 4 ขวบที่ถูก เด็กชายวัย 
13 ปM ล*วงละเมิดทางเพศ 

- การนําเสนอข*าวของสื่อโดยเผยแพร*ข*าวการสัมภาษณ0เด็ก 4 ขวบถูกล*วง
ละเมิดทางเพศผ*านสาธารณะ 
 - สํานักข*าวท�องถิ่นได�เข�าไปทําข*าว และได�มีการเผยแพร* ภาพและวีดีโอ 
เกี่ยวกับข�อมูลของตัวเด็กผู�เสียหาย ทั้งนี้ยังมีการสัมภาษณ0ตัวเด็กผู�เสียหาย
โดยตรง ไม*ผ*านการประเมินสภาพจิตใจและสภาพแวดล�อมที่สมควรเป7นตาม
หลักสากลในการคุ�มครองสิทธิเด็ก 

ข�อ 9 การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง 
 

11 2560 แม*เหยียบคอลูก จับผูกข�าง
ถนน เป{ดใจเพราะดื้อ ขี้ขโมย  

การายงานข*าวโดยการนําเสนอคลิปที่แม*กําลังทําโทษลูกด�วยการเหยียบคอ 
และมีการนําเสนอเสียงร�องที่แสดงถึงความหวาดกลัวของเด็ก 

ข�อ 9 การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง 

12 2561 “พีท แผงแตก” กุเรื่องหวย 
90 ล�าน 

การรายงานข*าวพ*อค�าลอตเตอรี่ที่ซื่อสัตย0 เก็บลอตเตอรี่ของลูกค�าที่สั่งซื้อ
ออนไลน0ไว� โดยไม*เอามาเป7นของตน 

ข�อ 1 แสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูลข*าวสาร 

13 2562 คลิปเสียง นายธนาธร  
จึงรุ*งเรืองกิจ กับนายทักษิณ 
ชินวัตร ของสํานักข*าวเนชั่น 

การรายงานข*าวโดยใช�คลิปเสียงสนทนาของคนสองคนเกี่ยวกับการต*อรอง
ตําแหน*งทางการเมือง ซึ่งในโลกออนไลน0ได�คาดเดาว*าเป7นนายธนาธร กับนาย
ทักษิณ ชินวัตร 

ข�อ 1 แสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูลข*าวสาร 
ข�อ 2 ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน 
หลากหลายความคิดเห็น 
ข�อ 3 ประโยชน0สาธารณะ ความรับผิดชอบต*อสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ 
ข�อ 13 การสื่อสารที่สร�างความเกลียดชัง 

14 2561 คลิปข*าวนักการเมือง กับนัก
กิจกรรมสาว 

การนําเสนอภาพคลิปความสัมพันธ0ของบุคคลที่ถูกระบุว*าฝLายชายเป7นวัฒนา 
เมืองสุข กับฝLายหญิง คุณโบว0 ณัฐฐา ว*าไปมีความสัมพันธ0กันในที่ลับ และมี
การเป{ดเผยใบหน�าพร�อมถ�อยคําของผู�ตกเป7นข*าวผ*านสื่อมวลชนมาอย*าง
ต*อเนื่องและมีการส*งต*อภาพและคลิปของบุคคลดังกล*าว 

ข�อ 3 ประโยชน0สาธารณะ ความรับผิดชอบต*อสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ 
ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิ
ส*วนบุคคล 
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กรณี
ที่ 

พ.ศ.  
ที่เกิดเหตุ 

ประเด็นข%าว รายละเอียดข%าว ประเด็นที่ละเมิดหลักจริยธรรม 

15 2562 การนําเสนอภาพเหตุการณ0
แสดงคอนเสิร0ตของณเดชน0  
และญาญ*า 

ประเด็นเกี่ยวกับสื่อที่นํากระแสการวิพากษ0วิจารณ0การแสดงคอนเสิร0ตของ 
ณเดชน0 และญาญ*า ในสื่อออนไลน0ว*าเป7นสิ่งไม*เหมาะสม นําเสนอข*าวโดยการ
นําภาพจากการแสดงคอนเสิร0ตมาเผยแพร*โดยไม*ป{ดบังภาพวาวหวิว 

ข�อ 8 หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถิ่น 

16 2561 อุบัติเหตุการเสียชีวิตของ 
น�องอิน ดารา นักแสดง 

การรายงานข*าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอิน อดีตดาราเด็กที่มีชื่อเสยีง โดย
อุบัติเหตุทางรถยนต0ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสื่อมีการนําเสนอในเชิง
ของการขุดคุ�ยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของผู�เสียชีวิต  

ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิ
ส*วนบุคคล 
 

17 2561 เว็บไซต0 OHOZAA.COM ทํา
การนําเสนอข*าวออนไลน0โดย
การละเมิดลิขสิทธิ์ 

เว็บไซต0 OHOZAA.COM นําเสนอข*าวโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ข*าว 
MGROnline ไทยรัฐออนไลน0 ไทยรัฐทีวี พีพีทีวี เดลินิวส0 และสปริงนิวส0 

ข�อ 10 การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย0สินทางปEญญา 
 

18 เป7น
ประจํา 
ทุกปM 

การนําเสนอข*าวเกี่ยวกับสาว
ประเภทสอง   

ในช*วงระหว*างการเกณฑ0ทหารที่สือ่มักจะนําเสนอข*าวสาวประเภทสอง โดยตั้ง
คําถามว*า แปลงเพศมาหรือยัง หรอืมาที่นี่มีใครถูกใจแล�วหรือยัง ซึ่งเป7น
คําถามที่ค*อนข�างส*วนตัว และส*อไปในทางเพศเป7นหลัก 

ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิ
ส*วนบุคคล 

19 เป7น
ประจํา 
ทุกปM 

การนําเสนอข*าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ให�โชคลาภแก*ประชาชน  

การนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สทิธิ์ ให�โชคลาภ ตัวเลข ทะเบียนรถของ
นายก ฯ ล ฯ 

ข�อ 8 หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถิ่น 

20 2562 เด็ก 8 เดือนนั่งรถเข็น เข�าไป
ใต�ท�องรถสิบล�อ เสียชีวิต 

การนําเสนอเหตุการณ0การเสียชีวิตของเด็ก 8 เดือน นั่งอยู*บนรถเข็นเด็กใน
ขณะที่แม*กําลังคุยโทรศัพท0 และรถเข็นได�ไหลจากทางลาดไปยังถนน ทําให�
รถบรรทุกที่ขับมาเบรกไม*ทันจึงทับเด็กจนเสียชีวิต 

ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิ
ส*วนบุคคล 
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กรณี
ที่ 

พ.ศ.  
ที่เกิดเหตุ 

ประเด็นข%าว 
รายละเอียดข%าว 

ประเด็นที่ละเมิดหลักจริยธรรม 

21 2562 การนําเสนอข*าว ของนาย  
จตุภัทร0 บุญภัทรรักษา หรือไผ* 
ดาวดิน นักเคลื่อนไหว 

มีรายการเล*าข*าว เสนอข*าวเชิงลบถึงตัวผู�ตกเป7นข*าวว*า ไผ* ดาวดิน เคย
หลบหนีการเกณฑ0ทหาร แต*ในความเป7นจริงเขาได�ผ*านการเรียนรักษาดินแดน
มาครบสามปMและผ*านหลักสูตรเป7นที่เรียบร�อย 

ข�อ 1 แสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูลข*าวสาร 
ข�อ 2 ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน 
หลากหลายความเห็น 
ข�อ 5 ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม 
ข�อ 12 การให�พื้นที่นโยบายสาธารณะ และเหตุการณ0
สาธารณะที่สําคัญหรือร�ายแรงสะเทือนจิตใจ 

22 2562 การนําเสนอข*าวเกี่ยวกับ  
คดีตายายเก็บเห็ดที่ติดคุก 

การนําเสนอข*าวเกี่ยวกับสองสามี ภรรยา ซึ่งถูกจับกุมในข�อหาร*วมกับกลุ*มบุก
รุกเขตปLาสงวนแห*งชาติ ที่มีสื่อมวลชนบางสํานักตั้งชื่อกรณีนี้ว*า “คดีตายาย
เก็บเห็ด” เป7นสาเหตุให�ในโลกออนไลน0ออกมารณรงค0ให�เลิกใช� ตายายเก็บเห็ด 

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล 
ข�อ 2 ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน 
หลากหลายความเห็น 

23 เป7น
ประจํา 
ทุกปM 

การนําเสนอข�อมูลข*าวปลอม
โดยเฉพาะข*าวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพ 

การเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารต*าง ๆ โดยเฉพาะข�อมูลข*าวสารเกี่ยวกับทางด�าน
สุขภาพ มีทั้งข�อมูลข*าวสารที่เป7นข�อเท็จจริงที่ถูกต�อง มีประโยชน0ต*อประชาชน 
และมีทั้งข�อมูลข*าวสารที่เป7น “ข*าวปลอม” ที่ถูกสร�างขึ้นและแชร0ต*อ ๆ กันบน
โลกออนไลน0  ซึ่งข�อมูลบางประเด็นที่นําเสนอต*อนั้นเข�าข*ายมีลักษณะปลอม 
ซึ่งอาจสร�างความเข�าใจผิดให� กับประชาชนผู� เป{ดรับข�อมูล เช*น การ
รับประทานชาไข*มุกแล�วทําให�ลําไส�อุดตัด การใช�การ0ดพลังงาน เพื่อรักษาโรค 

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล
ข*าวสาร 
ข�อ 6 หลักประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับ
ซ�อน และการโฆษณาแฝง 

24 เป7น
ประจํา 
ทุกปM 

การโฆษณาแฝงที่ปรากฏใน
รายการข*าว ทั้งเนื้อข*าว การ
นําเสนอข*าว องค0ประกอบ
รายการข*าว 

รายการข*าว ผู�ประกาศ หรือผู�ดําเนินรายการข*าวบางส*วนมีลักษณะการ
ดําเนินการหรือการกระทําที่อาจเป7นการละเมิดหรือกระทําผิดหลักจริยธรรม 
เช*น การกล*าวขอบคุณผู�สนับสนุนในด�านที่พัก การเดินทางในการทํารายการ
หรือการรายงานข*าวสัญจรนอกสถานีโทรทัศน0 โฆษณาแฝงในลักษณะเป7นการ
วางสินค�าหรือติดปHายโฆษณา ผู�ประกาศข*าว เป7นพรีเซ็นเตอร0ให�กับสินค�า 

ข�อ 6 ผลประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน 
และการโฆษณาแฝง 
ข�อ 7 การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซื่อตรงต*อจรรยาบรรณ 
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25 2558 Fox news ขอโทษ รายงาน
ข*าวมุสลิมผิดพลาด 

มีการสัมภาษณ0ผู�เชี่ยวชาญด�านกลุ*มอิสลามท*านหนึ่งที่กล*าวหาว*า เมือง 
เบอร0มิงแฮมของอังกฤษ กลายเป7นเมืองของชาวมุสลิมไปแล�ว และผู�ที่ไม*ใช*
มุสลิมก็ไม*สามารถเดินทางเข�าไปในเมืองหรือได�กลายเป7นเขตห�ามเข�าไปแล�ว 
ทําให�มีเสียงวิพากษ0วิจารณ0อย*างหนัก 

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล
ข*าวสาร 
ข�อ 2 ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน 
หลากหลายความเห็น 
ข�อ 13 การสื่อสารที่สร�างความเกลียดชัง 

26 2561 Russian propaganda TV 
channel says sorry for 
fake report about 
Ukraine's Maidan 
anniversary 

สถานทีโทรทัศน0ช*องหนึ่งของรัสเซียออกมาขอโทษต*อการรายงานข*าวปลอม
เกี่ยวกับวันครบรอบ Maidan (กลุ*มผู�ประท�วงที่ถูกสังหารหมู*) ของชาวยูเครน 

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล
ข*าวสาร 
ข�อ 7 การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซื่อตรงต*อจรรยาบรรณ 

27 2561 Laura  Ingraham: 
APOLOGIZE TO TRUMP 
AND ME RIGHT NOW 

Laura Ingraham นักข*าวของ FOX news คิดว*า ผู�คนจํานวนมากต�องขอโทษ
เธอและประธานาธิบดีในความผิดเกี่ยวกับการสืบสวนของ Mueller ที่คิดว*า
ประธานาธิบดีสหรัฐสมรู�ร*วมคิดกับรัสเซียในการเลือกตั้งเมื่อปM 2559 และสิ่ง
หยาบคายที่มีต*อ Fox 

ข�อ 6 ผลประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน 
และการโฆษณาแฝง 

28 2562 ‘TOO PARTISAN’:  
New York Times Bans 
Reporters From Certain 
CNN, MSNBC Shows 

หนังสือพิมพ0 The New York Times เริ่มวางกรอบห�ามผู�สื่อข*าวไปปรากฏตัว
ในบางรายการของ CNN และ MSNBC เนื่องจากมีความเป7นพรรคเป7นพวก
หรือเอนเอียงมากเกินไป 

ข�อ 6 ผลประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน 
และการโฆษณาแฝง 

29 2561 The real danger in 
Sinclair Broadcast’s ‘fake 

เรื่องอื้อฉาวของการรายงานข*าวปลอมของ Sinclair Broadcast กลุ*มกระจาย
เสียง Sinclair ได�เตือนเกี่ยวกับการรายงานข*าวปลอมบนสื่อหลัก เนื่องมาจาก

ข�อ 6 ผลประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน 
และการโฆษณาแฝง 
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news’ scandal บริษัทหนึ่งที่เป7นผู�ประกาศข*าวท�องถิ่นรายใหญ*ที่สุดของประเทศได�เจรจารวม
กิจการกับ Tribune Media ซึ่งนําเสนอให�เห็นการเกิดการรวมสื่อมากเกินไป 

30 2562 North Korea is hiding 
nukes and selling 
weapons, alleges 
confidential UN report 

เกาหลีเหนือกําลังเคลื่อนอาวุธนิวเคลียร0และขีปนาวุธเพื่อซ*อนอาวุธดังกล*าว 
โดยหลังจากทรัมป�ประกาศจะขจัดภัยคุกคามนิวเคลียร0ที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือ 
แต*ไม*มีหลักฐานพิสูจน0ได�ว*าระบอบการปกครองอันธพาล (ซึ่งหมายถึงเกาหลี
เหนือ) จะยุติโครงการนิวเคลียร0 และการทบทวนการปHองกันขีปนาวุธของ 
เพนตากอน ระบุว*า เกาหลีเหนือยังคงเป7นภัยคุกคามพิเศษต*อสหรัฐอเมริกา 

ข�อ 13 การสื่อสารที่สร�างความเกลียดชัง 

31 2562 Katie Price hits rock 
bottom as she flashes 
boobs and gets nipple 
licked by drag queen 

ข*าวนี้นําเสนอภาพ Katie Price เปลือยหน�าอกต*อหน�าแฟน ๆ ที่ต*างพากัน
ตกใจ ในงาน Night club ในลอนดอน 

ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0และสิทธิส*วน
บุคคล 

33 2562 Woman raped so often 
by dad as girl she 
developed 2,500 
personalities to survive 

ข*าวนี้นําเสนอคลิป VDO ผู�หญิงที่ถูกพ*อขมขื่นและทําร�ายร*างกาย จนพัฒนา
บุคลิกขึ้นใหม* 2,500 บุคลิก ร�องไห�เมื่อต�องกลับไปยังบ�านที่เกิดเหตุ   

ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0และสิทธิส*วน
บุคคล 
ข�อ 11 การปกปHองและการปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7น
ธรรม 

33 2562 North Korea shoots dead 
two female  

เกาหลีเหนือสั่งยิงประหารชีวิตหมอดูหญิง 2 คนต*อหน�าประชาชนหลายหมื่น
คน ซึ่งแหล*งข*าวเป{ดเผยว*าการกระทําดังกล*าวเป7นไปเพื่อรักษาระเบียบทาง
สังคม เนื่องจากเกาหลีเหนือกลัวว*าการเชื่อโชคลางจะแพร*กระจายมากเกินไป
และเป7นการคุกคามต*ออํานาจของผู�นํา 

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล
ข*าวสาร 
ข�อ 2 ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน  
หลากหลายความเห็น 
ข�อ 13 การสื่อสารที่สร�างความเกลียดชัง 
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34 2562 The possible killing of 
top North Korean 
diplomats after the failed 
Trump summit, explained 
If true, it’s a very big 
deal. But it could just as 
easily be fake news. 

ข*าวนี้รายงานว*านักวิเคราะห0เตือนว*าจากการวิเคราะห0มีความเป7นไปได�ว*า
เหตุการณ0คิมจองอึนสั่งประหารเจ�าหน�าที่ทีมเจรจาต*อรองด�านนิวเคลียร0
กับทรัมป� นั้นเป7นเรื่องจริง แต*ก*อนจะเชื่อควรระมัดระวังเพราะอาจเป7นข*าว
ปลอม 

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล
ข*าวสาร 
 

35 2561 สถานีโทรทัศน0ช*อง CNN  
สหรัฐอเมริกา นําเสนอข*าว       
นายนิโคลสั ครซู (Nikolas 
Cruz) ก*อเหตุยิงโรงเรียนในรัฐ
ฟลอริดา   

สถานีโทรทัศน0 CNN  ของสหรัฐอเมริกา  รายงานข*าวเกี่ยวกับการยิงโรงเรียน
ในรัฐฟลอริดา  ซึ่งผู�ก*อเหตุคือนายนิโคลัส ครูซ อายุ 19 ปM ด�วยป�นไรเฟ{ลจู*โจม 
AR-15 จนทําให�มีผู�เสียชีวิตซึ่งเป7นเด็กนักเรียนและครูอย*างน�อย 17 คน  โดย 
CNN มีการนําเสนอคลิปซึ่งมีนักเรียนที่ซ*อนตัวอยู*ในห�องเรียนหรือที่เกิดเหตุ
บันทึกเอาไว�ได� ซึ่งในวิดีโอมีการแสดงให�เห็นนักเรียนกําลังเดินผ*านร*างของ
ผู�เสียชีวิตในโถงทางเดินในการอพยพนักเรียนไปในที่ปลอดภัย และคลิปวิดีโอที่
มีการบันทึกเสียงของป�นที่ยิงและเสียงกรีดร�องด�วยความกลัวของนักเรียน 

ข�อ 9 การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง 

36 2559 นาย นิโค ไฮนส0 (Nico Hines)  
นักข*าว ของเว็บไซต0ข*าว The 
Daily Beast  นําเสนอการใช�
แอพพิเคชั่นหาคู* (คนที่อยู*ใน
กลุ*ม LGBTQ) ของนักกีฬาใน
การแข*งขันกีฬาโอลิมป{กที่ริโอ 

เป7นกรณีศึกษาเกี่ยวกับนาย นิโค ไฮนส0 (Nico Hines)  นักข*าวของเว็บไซต0
ข*าว The Daily Beast  ซึ่งนําเสนอเกี่ยวกับการใช�แอพพิเคชั่นหาคู* (คนที่อยู*
ในกลุ*ม LGBTQ) ของนักกีฬาในช*วงการแข*งขันกีฬาโอลิมป{กที่ริโอ ปM 2516 ใน
หมู*บ�านโอลิมป{ก ผ*านบทความที่ชื่อว*า “The Other Olympic Sport  in 
Rio: Swiping” ซึ่งการนําเสนอในบทความถึงแม�ว*านิโค ไฮนส0 จะไม*ได�มีการ
เป{ดเผยชื่อนักกีฬาที่เขาคุยว*าเป7นใครแต*เขาก็มีการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล
ข*าวสาร 
ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0และสิทธิส*วน
บุคคล 
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ปM 2516 ในหมู*บ�านโอลิมป{ก 
ผ*านบทความ “The Other 
Olympic Sport  in Rio: 
Swiping”   

ของนักกีฬา กีฬาที่พวกเขาแข*งขัน หรือประเทศของนักกีฬา ที่ทําให�ผู�อ*าน
สามารถคาดเดาได�ว*าเป7นนักกีฬาคนใด ซึ่งอาจทําให�เสื่อมเสียชื่อเสียงได� โดย
วิธีการที่นิโค ไฮนส0 ใช�ในการหาข�อมูลหรือการเข�าถึงแหล*งข�อมูลก็คือ  การที่
เขาสร�างบัญชีหรือโปรไฟล0หลาย ๆ บัญชีในแอพพิเคชั่น Grindr ซึ่งเป7นแอพ
หาคู*สําหรับเกย0 และทําการติดต*อหรือโต�ตอบกับนักกีฬาจํานวนมาก 

37 2562 นาย ลุค โอ ไบรอัน (Luke 
O’Brien) นักข*าวของเว็บไซต0
ข*าวออนไลน0 The HuffPost
ได�นําเสนอข*าวเป{ดเผยตัวตน
ของบุคคลที่อยู*เบื้องหลังบัญชี 
Twitter ในชื่อ AmyMek 

นาย ลุค โอ ไบรอัน (Luke O’Brien) นักข*าวของเว็บไซต0ข*าวออนไลน0 The 
HuffPost ได�นําเสนอข*าวเป{ดเผยตัวตนของบุคคลที่อยู*เบื้องหลังบัญชี Twitter 
ในชื่อ AmyMek (ซึ่งไม*ระบุชื่อหรือตัวตน) ที่มีผู�ติดตามมากกว*า 200,000 คน 
และการทวีตของเธอยังได�การรับรองหรือการรีทวีตจากประธานาธิบดีทรัมป� 
และทีมคณะบริหารของทรัมป�อีกด�วยว*าชื่อจริงของเธอคือ Amy Jane 
Mekelburg ซึ่งเป7นผู�สนับสนุนอุดมการณ0ทางการเมืองฝLายขวา และเป7นผู�ที่
มุ*งมั่นต*อการเผยแพร* หลายคนคิดว*าเป7นการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับอิสลาม
หัวรุนแรง หรือความคิดเกลียดชังอิสลามและเรียกร�องหรืออ�างสิทธิที่ไม*เป7น
จริง การเป{ดเผยข�อมูลดังกล*าว ได�ใช�เครื่องมือที่เรียกว*า Doxing ซึ่งเป7นกลวิธี
ที่ใช�ในการเป{ดเผยตัวตนของเว็บไซต0ที่ไม*มีการระบุชื่อ  

ข�อ 2 ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน  
หลากหลายความเห็น 
ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย0และสิทธิส*วน
บุคคล 

38 2562 การชุมนุมประท�วงในฮ*องกง 
เพื่อต*อต�านร*างกฎหมายการ
ส*งผู�ร�ายข�ามแดนระหว*าง
ฮ*องกงและจีน 

เหตุการณ0การชุมนุมประท�วงของประชาชนชาวฮ*องกง เพื่อต�องการต*อต�าน
และเรียกร�องให�รัฐบาลฮ*องกงยกเลิกร*างกฎหมายการส*งตัวผู�ร�ายข�ามแดนใน
กลุ*มประเทศจีน  ไต�หวัน และฮ*องกง  โดยร*างดังกล*าวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การเป{ดโอกาสให�ทางการจีนสามารถยื่นคําร�องขอให�ทางการฮ*องกงส*งตัวผู�ต�อง
สงสัยในคดีอาชญากรรมร�ายแรง ครอบคลุมคดีฆาตกรรม และข*มขืน 

ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เที่ยงตรงของข�อมูล
ข*าวสาร 
ข�อ 2 ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน  
หลากหลายความเห็น 
ข�อ 13 การสื่อสารที่สร�างความเกลียดชัง  
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 จากการศึกษาค�นคว�าเอกสารเก่ียวกับทฤษฏีความรับผิดชอบต*อสังคมของสื่อ การสํารวจการนําเสนอ

ข*าวสารทางสื่อสารมวลชนทางวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 ท่ีละเมิดจริยธรรมจรรยาบรรณในประเทศไทย

และต*างประเทศท่ีผ*านมาในระยะเวลาไม*เกินกว*า 3 ปM (1 มกราคม 2559 ถึง 31พฤษภาคม 2562) และการ

สัมภาษณ0เชิงลึกแหล*งข�อมูลท่ีเป7นผู�บริหารองค0กรวิชาชีพสื่อมวลชนและสื่อออนไลน0 นักวิชาการด�านสื่อ 

ผู�บริหารงานและผู�ปฏิบัติงานองค0กรสื่อ รวมท้ังนักวิชาชีพและนักวิชาการอิสระท่ีมีส*วนได�ส*วนเสียในการ

นําเสนอข*าวสารทางวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 พบว*า ในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนต�องพึงระลึกถึง

บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบต*อสังคมอันเป7นทฤษฏีบรรทัดฐานสําคัญของสื่อมวลชนมายาวนาน ควบคู*ไปกับ

การมีเสรีภาพในการนําเสนอข*าวสารด�วย  

 ท้ังนี้ กรอบการปฏิบัติหน�าท่ีของสื่อมวลชนตามแนวคิดของเดนิส แมคเควล (DanisMcQuail, 1989) 

ได�สรุปไว� 4 ประการคือ  

 1) กรอบทางด�านกฎหมายและกฎระเบียบ ได�แก* กฎหมาย ระเบียบข�อบังคับ พระราชบัญญัติ ท่ี

เก่ียวข�องกับการทํางานของสื่อมวลชน 

 2) กรอบการรับผิดชอบต*อสาธารณะ มาจากแนวคิดท่ีมองว*าเม่ือสื่อได�รับความไว�วางใจให�ทําหน�าท่ี

แทนประชาชน สื่อก็ต�องทํางานควบคู*ไปพร�อมกับความรับผิดชอบต*อสังคมและประชาชน 

 3) กรอบความรับผิดชอบในวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานและความเป7นมืออาชีพของ

สื่อสารมวลชน 

 4) กรอบทางการตลาด หมายถึง ความอยู*รอดทางธุรกิจของสื่อ และการตอบสนองต*อผู�บริโภค  

 บทบาทความรับผิดชอบของสื่อมวลชน ต�องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรม และมีความ

รับผิดชอบต*อสังคม ประกอบด�วยความอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ี ในการนําเสนอข*าวสารความจริง ถูกต�อง 

ยุติธรรม รอบด�านและหลากหลายแง*มุมท่ีเก่ียวข�อง ความเป7นอิสระจึงเป7นหัวใจสําคัญในการปฏิบัติหน�าท่ีใน

การทํางานของสื่อมวลชน ท่ีจําเป7นต�องมีอิสระท่ีจะรู� อิสระท่ีจะบอก และอิสระในการค�นหาความจริง ดังนั้น

สื่อมวลชนจึงต�องปกปHองความอิสระของตนในการทํางานจากการแทรกแซงของอํานาจต*าง ๆ ดังนี้ 

 1) อิสระจากอํานาจการควบคุมของรัฐบาล ถ�าจะมีการเข�ามาควบคุมของรัฐบาลจะต�องเป7นเฉพาะ

กรณีท่ีมีเหตุจําเป7น และเม่ือเป7นอันตรายต*อส*วนรวมเท*านั้น 

4.3   ผลการศึกษาปvจจัยที่ส%งผลกระทบต%อการละเมิดจริยธรรมสื่อในมิติต%าง ๆ 
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 2) อิสระจากนักธุรกิจขนาดใหญ* การท่ีธุรกิจขนาดใหญ*เข�ามาเก่ียวข�องกับธุรกิจสื่อมวลชนนั้น อาจทํา

ให�การทําหน�าท่ีของสื่อไม*สามารถปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือสังคมได�อย*างมีประสิทธิภาพอย*างแท�จริง 

 3) อิสระจากเจ�าของและนายทุน ซ่ึงเป7นความรับผิดชอบต*อสังคมของสื่อมวลชนท่ีต�องปฏิบัติหน�าท่ี

โดยคํานึงถึงผลประโยชน0ของประชาชนส*วนรวมและสังคมมากกว*าคํานึงถึงผลประโยชน0ของนายทุน 

 4) อิสระจากผู�โฆษณา โดยข*าวสาร สาระของสื่อมวลชนท่ีนําเสนอต�องอิสระจากการถูกกําหนดและ

ควบคุมจากโฆษณา ไม*ทําให�เสียเรื่องคุณภาพและความสมดุลในการนําเสนอของสื่อ 

 5) อิสระจากการถูกใช�เป7นเครื่องมือของหน*วยงานและองค0กรต*าง ๆ ท้ังในส*วนราชการและเอกชนท่ี

เป7นแหล*งข*าวสําคัญของสื่อมวลชน เพราะทําให�บางครั้งอาจทําให�สื่อมวลชนเป7นเครื่องมือในการเสนอข*าวท่ี

เป7นประโยชน0ต*อหน*วยงานหรือองค0กรนั้น ๆ โดยมิได�คํานึงถึงผลเสียงต*อประชาชนและสังคมส*วนรวม 

 อย*างไรก็ตามอุตสาหกรรมสื่อมวลชนมิได�ทํางานโดยอิสระ หากแต*อยู*ภายใต�สภาวะแวดล�อมซ่ึงเป7น

ปEจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดการทํางานของสื่อมวลชน จากแบบจําลองของ Danis 

McQuail (2005) แสดงให�เห็นว*าองค0กรผู�ผลิตสื่อมวลชนมีความสัมพันธ0เก่ียวข�องกับกลุ*มบุคคลหลายกลุ*ม ท้ัง

จากบุคคลภายในองค0กร ท้ังเจ�าของหรือผู�บริหารองค0กรสื่อ และพนักงานแผนกต*าง ๆ ในองค0กร ก*อให�เกิด

แรงผลักดันภายในองค0กร ท้ังจากการบริหารจัดการขององค0กร (Management) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องหรือ

งานด�านเทคนิคต*าง ๆ (Technical) รวมถึงความเป7นวิชาชีพสื่อท่ีมีคุณลักษณะต�องปกปHองความเป7นอิสระใน

การทํางานจากการแทรกแซงของอํานาจต*าง ๆ เพ่ือคงไว�ซ่ึงจรรยาบรรณวิชาชีพ คือประโยชน0สูงสุดของ

ประชาชนและสังคมส*วนรวม (Media professional) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในองค0กรยังมีอิทธิพลจาก

แรงผลักดันใน 2 ส*วนคือ (1) แรงผลักดันท่ีนําไปสู*การเปลี่ยนแปลงและทําให�ดําเนินไปอย*างต*อเนื่อง ซ่ึงอาจ

เกิดเพราะแรงผลักดันจากภายในองค0กรและภายนอกองค0กร เช*นการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของแหล*งเงินทุน การ

ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม* สัมพันธภาพของเพ่ือนร*วมงาน หรือแม�แต*จุดมุ*งหมายท่ีเหมือนหรือต*างกันของพนักงาน

ท่ีทําให�เกิดความต�องการในการเปลี่ยนแปลงขององค0กรหรือ และ (2) แรงต*อต�านการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมาจาก

กลุ*มพนักงานในองค0กรท่ีไม*ต�องการสิ่งท่ีแตกต*างไปจากความสําเร็จเดิม กลุ*มพนักงานหรือผู�บริหารท่ีมีความ

เคยชินและมีการหมุนเวียนพนักงานและทีมบริหารตํ่า 

 ขณะท่ีองค0กรสื่อมีหน�าท่ีสําคัญในการนําเสนอเหตุการณ0และข�อมูลข*าวสารท่ีเป7นปEจจุบัน ทันต*อ

สถานการณ0 และเก่ียวข�องกับเหตุปEจจัยต*าง ๆ ในวัฒนธรรมและสังคมท่ีสื่อดํารงอยู* รวมถึงการเป7นท่ีพ่ึงของ

คนในสังคมในการเป7นช*องทางการสื่อสารสําคัญท่ีนําเสนอข�อมูลข*าวสารประเภทต*าง ๆ และยังเป7นช*อง

ทางการเผยแพร*เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค0และความคาดหวังท่ีแตกต*าง ๆ กันไปของผู�รับสารในสังคม องค0กร
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สื่อยังต�องเผชิญกับแรงผลักดันภายนอกองค0กรรอบด�าน ได�แก* แรงผลักดันด�านเศรษฐกิจ (Economic 

pressure) ซ่ึงประกอบด�วย คู*แข*งทางด�านธุรกิจ องค0กรข*าวและสารสนเทศอ่ืน ๆ ความต�องการของเจ�าของ

สินค�าท่ีสนับสนุนสื่อ ความต�องการของเจ�าของสื่อ และกระบวนการสหภาพแรงงาน และแรงผลักดันด�านสังคม

และการเมือง (Social and political pressure) ท่ีกํากับและควบคุมบทบาทการทําหน�าท่ีอันพึงประสงค0 

ประกอบด�วย การควบคุมทางกฎหมาย และการเมือง แรงกดดันจากกลุ*มพลังต*าง ๆ และสถาบันอ่ืน ๆ ใน

สังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.1 ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลกําหนดความเป7นอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 

ปรับปรุงจาก: McQuail, 2005 

 

 วิจิตร ศรีสอ�าน และคณะ (2538) ได�อธิบายถึงปEจจัยท่ีมีผลต*อคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับวิชาชีพ

นิเทศศาสตร0มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1) ปEจจัยภายนอก หรือลักษณะการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับวิชาชีพ

นิเทศศาสตร0เป7นผลมาจากความรับผิดชอบท่ีมาจากการควบคุมของภายนอก ซ่ึงถ�าไม*ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดไป

จากท่ีกําหนดก็จะมีความผิดและได�รับโทษ โดยอิทธิพลจากการควบคุมภายนอกมี 2 ประเภทคือ  

การบริหาร 

จัดการภายใน 

ระบบ 

เทคนิค 

ลักษณะทางวิชาชีพ

ของสื่อ 

เหตุการณ0และข�อมลูข*าวสารในปEจจุบัน 

+ 

วัตถุดิบต*าง ๆ ทางวัฒนธรรม 

ช*องทางการสื่อสาร 
+ 

ความสนใจและความต�องการของผู�รับสาร 

 

 

 

คู*แข*งขัน 

+ 

องค0กรข*าวและ 

สารสนเทศ 

+ 

เจ�าของสินค�า 

+ 

เจ�าของสื่อ 

+ 

สหภาพแรงงาน 

 

 

 

 

การควบคุมทาง

กฎหมาย / 

การเมือง 
+ 

กลุ*มพลังกดดัน 

+ 

สถาบันอ่ืน ๆ  

 

แรงผลักดัน 

ทาง 

เศรษฐกิจ 

แรงผลักดัน 

ทางสังคมและ

การเมือง 
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  1.1) สภาพแวดล�อมของนักวิชาชีพนิเทศศาสตร0 ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�ววิชาชีพนี้อยู*ภายใต�

สภาพแวดล�อมไม*อย*างใดก็อย*างหนึ่งซ่ึงการดําเนินวิชาชีพจะต�องรับผิดชอบต*อบทบาทของคนในสภาวะ

แวดล�อมนั้น ๆ เช*นในฐานะท่ีเป7นองค0กรวิชาชีพของสังคมท่ีต�องรับผิดชอบต*อบทบาทในการให�ข*าวสาร ให�

ความรู� ความบันเทิง เสริมสร�างสติปEญญาให�แก*คนในสังคม และมีส*วนเอ้ืออํานวยให�ระบบการเมืองดําเนินไป

อย*างราบรื่น หรือเม่ือวิชาชีพนิเทศศาสตร0อยู*ในสภาพแวดล�อมทางการเมืองท่ีต*างกันออกไป การดําเนินวิชาชีพ

ก็ต�องรับผิดชอบต*อสภาพแวดล�อมนั้น ๆ เช*น ภายใต�สภาพแวดล�อมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม สื่อมวลชน

มักจะมีเสรีภาพจํากัด ถูกควบคุมดูแลให�การดําเนินวิชาชีพอยู*ภายใต�ขอบเขตท่ีผู�มีอํานาจต�องการ หรือภายใต�

สภาพแวดล�อมแบบเสรีนิยม สื่อมวลชนต�องมีบทบาทในการเป7นเครื่องมือแสดงความคิดเห็นของบุคคล หรือ

เป7นเครื่องมือแสดงความจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม หรือมีการให�ข*าวสาร ความบันเทิง การแสดงความเห็น การ

โฆษณาสินค�าอย*างเป7นเสรี เป7นต�น 

  1.2) กฎหมายและระเบียบ หมายถึง การดําเนินวิชาชีพอย*างมีความรับผิดชอบต*อกฎหมาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ0อ่ืน ๆ ในสังคม ท่ีจะมีผลกระทบต*อวิชาชีพ เช*นการดําเนินวิชาชีพภายใต�พระราชบัญญัติ

สําคัญต*าง ๆ หรือคําสั่งการปกครองแผ*นดิน ว*าด�วยระเบียบปฏิบัติพิเศษในห�วงเวลานั้น ๆ หรือประมวล

กฎหมายใหม*ท้ังแพ*งและพาณิชย0ท่ีเกิดข้ึน พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค หรือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีเด็กและเยาวชน เป7นต�น 

  2) ปEจจัยภายใน หรือการควบคุมตนเอง คุณธรรมและจริยธรรมเกิดจากการควบคุมตนเอง 

เป7นสํานึกความรับผิดชอบในการดําเนินวิชาชีพนิเทศศาสตร0โดยตรง ซ่ึงนักนิเทศศาสตร0อาจปฏิบัติหรือไม*

ปฏิบัติก็ได� หากปฏิบัติถือว*ามีความสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ก็ได�ชื่อว*ามีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพสูง 

เป7นแบบอย*างได� ตรงกันข�ามหากไม*ปฏิบัติก็ไม*มีบทกําหนดลงโทษแต*อย*างใด การควบคุมตนเองเป7นเพียงหลัก

ปฏิบัติและข�อแนะนําให�ปฏิบัติเท*านั้น การควบคุมตนเองในวิชาชีพมี 2 ประเภทคือ  

   2.1) โดยการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในองค0กรวิชาชีพนิเทศศาสตร0ท้ังท่ีเป7นของรัฐ

และเอกชน ผู�ตัดสินใจว*าเนื้อหาประเภทใด หรือเนื้อหาชิ้นใดจะนําออกเผยแพร*สู*สาธารณชนหรือไม*นั้น ได�แก* 

ผู�มีอํานาจสูงสุด เช*น ผู�อํานวยการ นายสถานีวิทยุโทรทัศน0 บรรณาธิการ หรือแม�แต*เจ�าของ แต*ในการ

ปฏิบัติงานประจําวันนั้นการตัดสินใจส*วนใหญ*จะอยู*ท่ีคณะทํางานระดับรองๆลงไป ซ่ึงมีอิทธิพลและมีอํานาจ 

ในการตัดสินใจเก่ียวกับเนื้อหาในระดับท่ีมากหรือน�อยแตกต*างกัน หรือท่ีคนในวิชาชีพเรียกบุคคลเหล*านี้ว*า 

เป7นผู�เฝHาประตู (Gatekeeper) ท้ังนี้ในการปฏิบัติงานของผู�เฝHาประตูเป7นท้ังความรับผิดชอบเฉพาะตัวเช*น 

ผู�สื่อข*าว แสวงหาข*าวสารตามลําพัง หรือปฏิบัติงานร*วมกับผู�อ่ืนอีกหลายคนเป7นคณะหรือเครือข*าย บทบาท
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ของผู�เฝHาประตูคือคนท่ีอยู*ในกระบวนการรวบรวม เพ่ิมเติม ตกแต*ง เปลี่ยนแปลง และคัดเลือกเนื้อหาแต*ละ

ประเภทเพ่ือเผยแพร*สู*สาธารณชน ท้ังนี้ การแสดงเนื้อหาก็ดี การเพ่ิมเติมตกแต*งเนื้อหาก็ดี ตลอดจนการ

คัดเลือกเฉพาะเนื้อหาบางอย*างออกสู*สาธารณชน ล�วนอยู*ภายใต�ความรับผิดชอบ ทัศนคติเก่ียวกับเนื้อหาสาระ 

และสํานึกในคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพท้ังสิ้น 

  2.2) โดยสมาคมวิชาชีพ ส*วนหนึ่งของปEญหาเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 

นิเทศศาสตร0ไม*ได�ถูกกําหนดโดยสภาพแวดล�อม กฎหมายและระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยตรง 

แต*ถูกกําหนดข้ึนโดยสมาคมวิชาชีพนิเทศศาสตร0เพ่ือให�สมาชิกประพฤติปฏิบัติอยู*ภายในกรอบอันเป7นลักษณะ

ของการควบคุมตนเองให�เกิดความรับผิดชอบต*อวิชาชีพ เรียกว*าจรรยาบรรณหรือประมวลจริยธรรม หรือ 

ชื่ออ่ืนใดแล�วแต*สมาคมวิชาชีพจะกําหนดข้ึน ปกติสาระสําคัญของประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพ มักจะให�เน�นท่ี

ความรับผิดชอบในการเสนอข*าวสารและเนื้อหาด�วยความเท่ียงตรง ความจริงใจ ความเป7นธรรมและ 

ความยุติธรรม ความเป7นผู�มีรสนิยมและความมีมารยาท อย*างไรก็ตามประมวลจรรยาบรรณส*วนมากเป7นเพียง 

กรอบ หรือ ข�อปฏิบัติ ซ่ึงสมาคมวิชาชีพกําหนดไว�ให�ยึดถือและปฏิบัติกันในบรรดานักวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องเท*านั้น 

มิใช*กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีสมาชิกต�องปฏิบัติตามเสมอไป แม�นสมาชิกบางคนฝLาฝ�นหรือไม*ปฏิบัติตามก็

ไม*ได�มีบทลงโทษแต*อย*างใด ดังนั้นประมวลจรรยาบรรณจะเกิดผลในเชิงปฏิบัติได�มากน�อยเพียงใดย*อมอยู*ท่ี

ความรู�สึกรับผิดชอบ ความประพฤติ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมส*วนของนักวิชาชีพนั้น ๆ ด�วย 

 นอกจากนี้ในการศึกษาของวัฒณี ภูวทิศ (2556) เรื่องบทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ0ในการ

รายงานข*าวสารหน�าหนึ่งในหนังสือพิมพ0รายวันภาษาไทย พบว*า ปEจจัยเรื่องเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ0

ทํางาน และประเภทของหนังสือพิมพ0ท่ีแตกต*างกันไม*ทําให�บทบาทเชิงจริยธรรมในการรายงานข*าวสารหน�า

หนึ่งแตกต*างกัน โดยพบว*า สาเหตุท่ีทําให�นักหนังสือพิมพ0ละเมิดจริยธรรมทางวิชาชีพคือ นโยบายการนําเสนอ

ข*าว ยอดขายของหนังสือพิมพ0 โฆษณาท่ีลงหนังสือพิมพ0 ภาวะด�านเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ0 และความไม*

เข�มงวดของข�อบังคับทางจริยธรรมวิชาชีพ  ในการศึกษานี้ยังได�อ�างถึงการศึกษาท่ีกล*าวถึงกลไกสังคมสําคัญ 3 

ประการท่ีสนับสนุนและกระตุ�นการทํางานของสื่อมวลชน ให�ปฏิบัติหน�าท่ีด�านความรับผิดชอบต*อสังคม คือ  

 1) กฎระเบียบท่ีควบคุมการทํางานของสื่อ  

 2) สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีร*วมกันจัดต้ังเพ่ือควบคุมการทํางานกันเองของสื่อ  

 3) ผู�รับสารซ่ึงบริโภคข*าวสารท่ีสามารถกระตุ�นให�สื่อมวลชนเสนอข*าวท่ีเป7นประโยชน0มากกว*าเรื่องเร�า

อารมณ0 ขณะท่ีสื่อมวลชนเองซ่ึงได�รับประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอข*าวสาร ก็ต�องมีความรับผิดชอบ

ต*อกลุ*มผู�บริโภค ชุมชน สังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด�วยเช*นกัน  
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 ส*วนด�านการทํางานของสื่อออนไลน0ในการนําเสนอข*าวสารนั้น จากการวิจัยของชุลีพร อร*ามเนตร 

(2560) ท่ีได�วิเคราะห0สถานการณ0การนําเสนอข*าวของหนังสือพิมพ0ออนไลน0 พบว*า ข*าวสดออนไลน0 ไทยรัฐ

ออนไลน0 และผู�จัดการออนไลน0 ได�นํากรอบทางการตลาดเป7นบทบาทนําในการปฏิบัติงานขององค0กรสื่อ 

เง่ือนไขทางการตลาดเข�ามาแทรกแซงการทํางานขององค0กรสื่อ ส*งผลต*อการนําเสนอข*าวให�เป7นไปตามกรอบ

การรับผิดชอบต*อสาธารณะ กรอบการรับผิดชอบในทางวิชาชีพ และกรอบทางกฎหมายท่ีน�อยลง ปEจจัยท่ีมี

อิทธิพลต*อสถานการณ0ด�านบทบาทความรับผิดชอบในการนําเสนอข*าว พบว*า ปEจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลต*อ

องค0กรสื่อมากท่ีสุดคือ นโยบายและแนวปฏิบัติจากเจ�าของ ส*วนปEจจัยด�านการควบคุมตนเอง ผู�มีส*วนได�ส*วน

เสีย และสมาคมวิชาชีพ เป7นปEจจัยภายในท่ีมีผลระดับหนึ่งเท*านั้น สําหรับปEจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต*อการ

นําเสนอข*าวมากได�แก* ภาวะเศรษฐกิจ หลักการตลาดและโฆษณา พฤติกรรมผู�รับสาร ส*วนปEจจัยด�านกฎหมาย

และเทคโนโลยีอยู*ในระดับรองลงมา  

 นอกจากนี้ ยังพบว*า การเลือกเนื้อหามานําเสนอทางหนังสือพิมพ0มีความแตกต*างกันบ�าง โดยข*าวสด

ออนไลน0จะพิจารณาจากนโยบายและแนวปฏิบัติขององค0กร ท่ีเป7นไปตามพฤติกรรมผู�รับสารและหลักการ

ตลาด โดยคัดเนื้อหา ประเด็นข*าวท่ีดึงดูดให�ผู�รับสารมากดอ*านมากท่ีสุด เนื้อหาจึงมีความหลากหลาย เน�นข*าว

เบา ข*าวท่ีปุถุชนสนใจ ในประเด็นเก่ียวกับเพศ ความรุนแรง ความแปลก โดยเฉพาะภาพและคลิปข*าว

ต*างประเทศ มีข*าวเชิงสร�างสรรค0ค*อนข�างน�อย ขณะท่ีไทยรัฐออนไลน0 มีเนื้อหาท่ีหลากหลาย เน�นท้ังข*าวหนัก

และข*าวเบา ข*าวสร�างสรรค0 ข*าวตามกระแส และข*าวฮิตในโลกออนไลน0 ส*วนผู�จัดการออนไลน0จะต*างออกไป

โดยเน�นข*าวหนัก ข*าวเศรษฐกิจ การเมือง บทความและสกู�ปต*าง ๆ อย*างไรก็ดีการนําเสนอบนพ้ืนท่ีข*าว

ออนไลน0ก็พบความคล�ายคลึงกันของการเลือกประเภทเนื้อหาข*าวท่ีพบข*าวเบามากกว*าข*าวหนัก มี

ภาพประกอบ แต*เนื้อหาขาดความลึก เนื่องจากคุณลักษณะของข*าวท่ีนําเสนอบนสื่อออนไลน0จึงเสนอข�อความ

ไม*มาก ต�องสั้น กระชับ มีภาพ คลิป หรือกราฟ{กประกอบ และการใช�ภาษาส*วนไม*เป7นทางการมากนัก 

 ท้ังนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกระบวนการกลั่นกรองข*าวสารของหนังสือพิมพ0ออนไลน0ท้ัง 3 

แห*ง พบว*า เจ�าของและกองบรรณาธิการสนใจประโยชน0ของผู�รับสารควบคู*ไปกับการเพ่ิมยอดผู�อ*านให�สนใจ

และกดเข�ามาอ*าน โดยมีหลักเกณฑ0ควบคุมการนําเสนอข*าวของหนังสือพิมพ0ออนไลน0โดยใช�หลักการตลาดนํา 

ขณะท่ีบางแห*งจะทําควบคู*กับหลักวิชาชีพ แต*บางแห*งจะเน�นท่ีหลักการตลาดอย*างเดียว โดยปEจจัยภายในท่ี

พบว*ามีอิทธิพลมาก รองจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติคือ ผู�มีส*วนได�ส*วนเสียท่ีเป7นบริษัทโฆษณา ผู�สนับสนุน 

และแหล*งข*าวท่ีมีความสนิทสนม ท้ังนี้ สอดคล�องกับปEจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต*อการนําเสนอข*าวคือ ภาวะ

เศรษฐกิจ การตลาด การโฆษณา และพฤติกรรมผู�บริโภค  
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 ท้ังนี้ ยังได�มีการศึกษาเก่ียวกับปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต*อการเกิดความรับผิดชอบต*อสังคมของ ธีรพร 

ทองขะโชค และอาคม ใจแก�ว (2556) พบว*าปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต*อการเกิดความรับผิดชอบต*อสังคมนั้นมาจาก 

ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง การกํากับดูแลกิจการ และการมีส*วนร*วมของผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย ดังนี้ 

 1) ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง นอกจากผู�นําองค0กรจะมีหน�าท่ีสร�างความม่ันคงและม่ังค่ังแก*องค0กร

และเจ�าของกิจการแล�ว ยังต�องมีหน�าท่ีสร�างองค0กรให�มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 

สามารถสร�างคุณค*าและการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีสร�างสรรค0ให�เกิดกับผู�ตาม เป7นต�นแบบท่ีดี ท้ังนี้ ผู�นํา

ลักษณะดังกล*าวควรมีความตระหนักถึงความต�องการเสริมสร�างศักยภาพและแรงจูงใจของผู�ตาม ยกระดับ

ความเชื่อ ความต�องการและค*านิยมของผู�ตามได� องค0ประกอบของการเกิดภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงใน

องค0กรประกอบด�วย 4 ประการคือ (1) มีอิทธิพลต*อความคิดในการเป7นต�นแบบท่ีได�รับการยกย*องนับถือจาก  

ผู�ตาม และต�องการลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีดีของผู�นํา (2) เป7นแรงจูงใจในการสร�างแรงบันดาลใจให�ผู�อ่ืนเกิด

ความกระตือรือร�น (3) กระตุ�นทางสติปEญญาให�ผู�ตามมีความคิด สร�างความท�าทาย และสร�างการกระทําด�วย

วิธีใหม* และ (4) ความสามารถในการพิจารณาคนระดับปEจเจกบุคคล ด�วยความเข�าใจและปฏิบัติต*อผู�ตามด�วย

ความแตกต*างกันตามความสามารถและความต�องการของแต*ละคน  

 ท้ังนี้ คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงจะเป7นรูปแบบของความสัมพันธ0เชิงบวกต*อ

การเกิดองค0กรท่ีแสดงความรับผิดชอบต*อสังคม 

 2) การกํากับดูแล คือระบบในการควบคุมองค0กรโดยมีโครงสร�างการกํากับท่ีแสดงถึงการจัดการ 

หน�าท่ีความรับผิดชอบของกลุ*มต*างๆ การกําหนดกฎเกณฑ0และกระบวนการเพ่ือใช�เป7นแนวทางในการตัดสินใจ

ดําเนินกิจการทางธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะทําให�บริษัทมีโครงสร�างท่ีช*วยในการกําหนดวัตถุประสงค0

และวิธีการในการบรรลุวัตถุประสงค0 และการติดตามผลการดําเนินการ 

 3) การมีส*วนร*วมของผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย เป7นกระบวนการท่ีสร�างบริบทของการมีปฏิสัมพันธ0แบบเป7น

พลวัตร การเคารพซ่ึงกันและกัน การสนทนา การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร�างความเข�าใจบนพ้ืนฐานของการมีส*วน

ร*วม โดยเป{ดโอกาสให�ผู�มีส*วนได�ส*วนเสียเข�าร*วมในการจัดการธุรกิจ แบ*งปEนข�อมูล สร�างบทสนทนาและ

รูปแบบความรับผิดชอบร*วมกัน กระบวนการนี้จําทําให�เกิดการสร�างปฏิสัมพันธ0ในกลุ*มผู�มีส*วนได�ส*วนเสียใน

การตัดสินใจ และเข�าร*วมการจัดการธุรกิจ เพ่ือสร�างความไว�วางใจ การเคารพซ่ึงกันและกัน ตลอดจนรูปแบบ

ของความรับผิดชอบร*วมกัน 
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 ในการดําเนินโครงการ “การศึกษาและจัดทําข�อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน  
ตามโครงการสร�างชุมชนแห*งการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชน” ได�วิเคราะห0 สังเคราะห0  
และเปรียบเทียบการนําเสนอข*าวสารท่ีละเมิดจริยธรรมจรรยาบรรณในประเทศไทยและต*างประเทศ โดยผู�วิจัย
ใช�การสัมภาษณ0เชิงลึกแหล*งข�อมูลจํานวน 3 คน ซ่ึงเป7นผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญท่ีสามารถให�ข�อมูลในเรื่อง
ข*าววิทยุโทรทัศน0และข*าวออนไลน0 เพ่ือคัดเลือกกรณีศึกษาการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน จาก 38 กรณีศึกษา 
ตามตาราง 4.26 ให�เหลือจํานวน 25 กรณีศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 1) ข%าวสารท่ีละเมิดจริยธรรมจรรยาบรรณในประเทศไทย 

 กรณีศึกษาท่ี 1 การรายงานข*าวเก่ียวกับชายวัย 65 ปM ปMนเสาสัญญาณโทรศัพท0 เพ่ือประท�วง 
การประกาศใช�มาตรา 44 ป{ดล�อมวัดพระธรรมกาย 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2560 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 สืบเนื่องมาจากเหตุการณ0ท่ีรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ0 จันทร0โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน�าคณะ
รักษาความสงบแห*งชาติ (คสช.) ได�มีการประกาศใช�มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 โดยมีเปHาหมาย
เพ่ือควบคุมพ้ืนท่ีและให�เจ�าหน�าท่ีดีเอสไอเข�าไปตรวจค�น พร�อมท้ังควบคุมตัวพระธัมมชโย อดีตเจ�าอาวาส 
วัดพระธรรมกาย ผู�ต�องหาตามหมายจับศาลอาญา คดีพิเศษท่ี 27 / 2559 โดยถูกกล*าวหาว*า สมคบและ
ร*วมกันฟอกเงินและร*วมกันรับของโจร (พระหายาก: สรุปสถานการณ0หลังใช� ม.44 ก*อนและหลังป{ดล�อมวัด
พระธรรมกาย, ประชาไท ออนไลน0 http:// www. Prachatai.com, วันท่ี 16 มีนาคม 2560) ซ่ึงการ
ประกาศใช�มาตรา 44 ดังกล*าวนั้น นํามาสู*การเรียกร�องของพระสงฆ0และประชาชนศิษย0วัดพระธรรมกาย
เพ่ือให�ยุติหรือเลิกใช�มาตรา 44  ซ่ึงหนึ่งในเหตุการณ0ต*าง ๆ ของการเรียกร�องดังกล*าวก็คือ เหตุการณ0กรณีของ
ชายวัย 65 ปM (นายอนวัช ธนเจริญณัฐ) ท่ีปMนข้ึนไปอยู*บนเสาสัญญาณโทรศัพท0 ความสูงประมาณ 30 เมตร 
เพ่ือประท�วงเรียกร�องให�เลิกใช�มาตรา 44 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ0 2560 โดยชายคนดังกล*าวได�เขียนข�อความ
ลงกระดาษขนาดใหญ* ข�อความว*า “ขอความเมตตากรุณายกเลิกมาตรา 44 หากทําไม*ได�ก*อน 21.00 วันนี้  
เก็บศพได�เลย” และ “พระเณร คนแก* ถูกข*มเหงรังแก กลั่นแกล�งต*าง ๆ นานา สังคมปEจจุบันคนดีอยู*ยาก” 
และข�อความท่ีว*า “ภายใต�ดวงอาทิตย0นี้ไม*มีอะไรท่ีตํารวจไทยทําไม*ได� 3 จังหวัดชายแดนใต�ยังไม*สงบไปช*วย
ชาติหน*อยครับ ทําเพ่ือชาติ” ซ่ึงในกรณีนี้ทําให�เจ�าหน�าท่ีทหาร พระสงฆ0และหน*วยกู�ชีพได�พยายามใช�โทรโข*ง
เจรจาเกลี้ยกล*อมให�ชายคนดังกล*าวยกเลิกการกระทําดังกล*าว จนกระท่ังเวลา 21.00 น. ชายคนดังกล*าวได�ปMน
ลงมาประมาณเกือบกลางเสาสัญญาณโทรศัพท0 ได�ใช�เชือกผูกคอและท้ิงตัวเองลงมาจนเชือกผูกคอเสียชีวิต 

4.4   ผลการวิเคราะห4 สังเคราะห4 และเปรียบเทียบการนําเสนอข%าวสารที่ละเมิด
จริยธรรมจรรยาบรรณในประเทศไทยและต%างประเทศ  
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 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
 จากการสํารวจการนําเสนอข*าวสารเก่ียวกับชายวัย 65 ปM ปMนเสาสัญญาณโทรศัพท0 เพ่ือประท�วง 
การประกาศใช�มาตรา 44 ป{ดล�อมวัดพระธรรมกาย  ท้ังท่ีปรากฏผ*านสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0 
ของสื่อมวลชนนั้น  ด
านส่ือออนไลน4 พบว*า สื่อสิ่งพิมพ0ออนไลน0บางสํานักข*าว มีการรายงานข*าวด�วยการ
นําเสนอภาพข*าวท่ีแสดงให�เห็นเหตุการณ0ขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีกําลังช*วยเหลือชายผู�ตกเป7นข*าวหลังจากกระโดด 
ลงมาจากเสาสัญญาณโทรศัพท0โดยมีการทําภาพเบลอเฉพาะบริเวณใบหน�าของผู�ตกเป7นข*าว แต*ใน
ขณะเดียวกันก็มีการนําภาพเล็ก ๆ ติดกันท่ีเป{ดเผยใบหน�าของผู�ตกเป7นข*าวอย*างชัดเจนในขณะท่ีกําลังแขวน
ปHายประท�วงบนเสาสัญญาณซ่ึงทําให�ผู�รับข*าวสารสามารถเชื่อมโยงได�ว*าผู�ท่ีตกเป7นข*าวคือใคร 
 

 
 

ท่ีมา :  ช็อก! ศิษย0ธรรมกายปMนเสาสัญญาณโทรศัพท0จี้ยกเลิก ม.44 ผูกคอโรยตัวลงมา เสียชีวิตแล�ว  
“ไก*อู” เตือนสังคมมีสติ เสียใจกับเหตุสลด, https://mgronline.com/crime/detail/9600000019767 

 

 สําหรับ ด
านส่ือวิทยุโทรทัศน4 พบว*า สื่อมวลชนบางช*องมีการนําเสนอภาพใบหน�าของผู�ตกเป7นข*าว
อย*างชัดเจนเช*นเดียวกัน มีการนําเสนอภาพข*าวในขณะท่ีผู�ตกเป7นข*าวกําลังปMนลงจากเสาสัญญาณโทรศัพท0
ก*อนท่ีจะตัดสินใจกระโดดลงมา และมีการนําเสนอภาพขณะท่ีเจ�าหน�าท่ีกําลังช*วยเหลือผู�ตกเป7นข*าวลงมาจาก
เสาสัญญาณซ่ึงถึงแม�จะมีการทําเป7นภาพเบลอแต*ก็เป7นการเบลอเพียงเล็กน�อยจึงทําให�ผู�ชมเห็นภาพเหตุการณ0 
ในขณะท่ีกําลังช*วยเหลืออยู*ได�ชัดเจน 

 

  
 

ท่ีมา : ปMนเสาร�องรัฐเลิก ม.44 คุมธรรมกาย, https://www.youtube.com/watch?v=JCDl54Ej604 
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นอกจากนี้ สื่อมวลชนบางสํานักยังมีการถ*ายทอดสดผ*านเฟซบุ�ก (Facebook Live) ซ่ึงอาจถือเป7น
เรื่องท่ีไม*เหมาะสม เพราะสามารถเป7นการเป{ดโอกาสให�ผู�ชมเข�ามาแสดงความคิดเห็นด�วยอารมณ0ต*าง ๆ ท่ีอาจ
ส*งผลให�เกิดความขัดแย�งทางด�านความคิดในสังคมข้ึนได� โดยเฉพาะกับครอบครัวของผู�เสียชีวิตท่ีอาจก*อให�เกิด
ความสะเทือนใจเพ่ิมข้ึนได�หากเห็นข�อความหรือความคิดเห็นดังกล*าว 
 สรุปจากการรายงานและนําเสนอภาพข*าวเก่ียวกับเหตุการณ0ชายวัย 65 ปM ปMนเสาสัญญาณโทรศัพท0 

เพ่ือประท�วงการประกาศใช�มาตรา 44 ป{ดล�อมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ จึงมีลักษณะท่ีขัดต*อหลักจริยธรรม

เรื่องสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล อันเป7นการละเมิดสิทธิของผู�ท่ีตกเป7นข*าว 

และการนําเสนอภาพท่ีสามารถสร�างความสะเทือนใจให�กับผู�ท่ีรับข*าวสาร และโดยเฉพาะกับญาติของผู�ตกเป7น

ข*าวได� 

 

 กรณีศึกษาท่ี 2 การรายงานข*าวแม*ใช�เท�าเหยียบคอลูกตนเองพร�อมกับใช�เชือกผูกติดไว�กับรั้วเหล็กก้ัน
ข�างถนน  
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2560 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 

เป7นการรายงานเหตุการณ0ท่ีสื่อมวลชนนําคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 30 วินาที ของผู�ใช�เฟซบุ�กชื่อ 
“Bee Bee” โพสต0เหตุการณ0ของหญิงสาวคนหนึ่งใช�เท�าเหยียบและกดลงไปท่ีบริเวณคอของเด็กชายคนหนึ่ง  
(ท่ีคาดว*าเป7นลูกของผู�หญิงคนดังกล*าว) พร�อมกับกําลังใช�เชือกมัดเด็กชายติดไว�กับรั้วเหล็กก้ัน โดยเด็กชาย
ร�องไห�พร�อมกันมีเสียงตะโกนออกมาว*า “หายใจไม*ออก” ซ่ึงต*อมาผู�หญิงคนดังกล*าวได�เดินทางเข�ามอบตัวและ
ให�ปากคํากับเจ�าหน�าท่ีตํารวจว*า ลูกชายของตนเองอายุ 12 ปM เรียนอยู*ชั้น ป.5 ได�มาหาตนท่ีร�านขายพวงมาลัย 
ท้ัง ๆ ท่ีตนเองเพ่ิงจะสั่งไว�ไม*ให�ออกจากบ�านไปไหน และห�ามหนีไปเล*นเกมอย*างเด็ดขาด ซ่ึงเม่ือมาถึงท่ีร�าน 
ลูกชายของตน ได�ถูกพ่ีสาวต*างบิดาต*อว*า จึงทําให�เด็กชายโมโหตรงเข�าไปบีบคอทําร�ายพ่ีสาว ดังนั้น ด�วยความ
โมโหตนเลยใช�เชือกผูกมัดมือติดกับกรงเหล็กริมถนนหน�าร�าน แต*ลูกชายตัวใหญ* พยายามด้ินต*อสู�ตนเอง 
จึงใช�เท�าเหยียบไว�ท่ีท�ายทอย โดยไม*คิดว*าจะมีคนถ*ายคลิปมาเผยแพร*ในโลกออนไลน0 
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

จากการสํารวจการนําเสนอข*าวแม*ใช�เท�าเหยียบคอลูกตนเองพร�อมกับใช�เชือกผูกติดไว�กับรั้วเหล็กก้ัน
ข�างถนน ท้ังท่ีปรากฏผ*านสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0ของสื่อมวลชน นั้น ด
านของส่ือออนไลน4  พบว*า 
สื่อออนไลน0บางสํานัก มีการนําเสนอภาพพาดหัวข*าวท่ีแสดงให�เห็นถึงพฤติกรรมท่ีกระทํารุนแรงต*อเด็กหรือ
เยาวชนอย*างชัดเจน เนื่องจากไม*มีการปกป{ดหรือทําภาพเบลอ 
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ท่ีมา: วิจารณ0ยับ! แม*ทําโทษลูกเหยียบหัว - จับมัดริมถนน เด็กตะโกน “หายใจไม*ออก” 
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_260110 

 
ด
านส่ือวิทยุโทรทัศน4 พบว*า การนําเสนอภาพจากคลิปข*าวในขณะท่ีแม*กําลังทําโทษลูกด�วยการ

เหยียบคอและกําลังใช�เชือกมัดตัวลูกกับรั้วก้ันอย*างเห็นได�ชัดเนื่องจากมีการทําภาพเบลอแต*เพียงเล็กน�อย  
นอกจากนี้ สื่อบางสํานักยังมีการนําเสนอคลิปข*าวท่ีทําให�ผู�ชมได�ยินเสียงร�องไห�ของเด็กชาย พร�อมกับเสียง
ตะโกนออกมาว*า “หายใจไม*ออก” ซ่ึงเป7นการแสดงถึงความหวาดกลัวของเด็กท่ีถูกกระทําดังกล*าว 

 

 
 

ท่ีมา: ทุบโต�ะข*าว: แม*เหยียบคอลูกจับผูกข�างถนน เป{ดใจเพราะด้ือ ข้ีขโมย ไม*มัดกลัวหนีออกจากบ�าน 
https://www.youtube.com/watch?v=7EuCcaBUHOI 

 

 สรุปจากการรายงานและนําเสนอภาพข*าวเก่ียวกับเหตุการณ0แม*ใช�เท�าเหยียบคอลูกตนเองพร�อมกับ 

ใช�เชือกผูกติดไว�กับรั้วเหล็กก้ันข�างถนนในครั้งนี้ จึงมีลักษณะท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การปกปBองคุ�มครอง

สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนจากเรื่องความเส่ียงหรือความรุนแรง อันเป7นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน 

และการนําเสนอภาพและเสียงท่ีแสดงให�เห็นถึงความทรมานและความกลัวของผู�ตกเป7นข*าวซ่ึงเป7นเด็กหรือ

เยาวชน 
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 กรณีศึกษาท่ี 3 เหตุการณ0 ทราย เจริญปุระ ฟHองหม่ินประมาท สํานักข*าวแห*งหนึ่งท่ีพาดหัวข*าวว*า
ตนเองเป7นลูกทรพี 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2560 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 ดารา นักแสดง “ทราย เจริญปุระ” ได�ออกมาฟHองหม่ินประมาท สํานักข*าวสป{งส0นิวส0 ในกรณีท่ีสํานัก
ข*าวได�ใช�คําพาดหัวข*าวเก่ียวกับตนเองว*า “ความในใจจากลูกทรพี? เป{ดค*ารักษาแม* “ทราย เจริญปุระ” ซ่ึง
เป7นการสื่อความหมายว*าท่ีทําให�ผู�ท่ีได�รับข*าวสารเข�าใจผิดว*าตนเป7นลูกทรพี โดยเฉพาะกับแม*ของทราย เจริญ
ปุระ ซ่ึงกําลังปLวยอยู*ในขณะนั้น หากได�รับรู�ข*าวสารแบบนี้อาจทําให�แม*ของตนเองไม*สบายใจและอาการแย*ลง 

 

 
 

ท่ีมา : "ทราย" จะไม*ทน ฟHองสื่อดังพาดหัว "ลูกทรพี"  
https://www.newtv.co.th/news/7631 

 
 

 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
จากกรณีการฟHองสํานักข*าวสปริงนิวส0 ของคุณทราย เจริญปุระ ในครั้งนี้ สามารถแสดงให�เห็นถึงการ

ละเมิดจริยธรรมในการนําเสนอข*าวสารของสื่อมวลชนในประเด็นเก่ียวกับการใช�ถ�อยคํารุนแรง คือคําว*า  
“ลูกทรพี” ในการนําเสนอข*าวสาร โดยเฉพาะในส*วนท่ีเป7นคําพาดหัวข*าวซ่ึงเป7นจุดท่ีสร�างความสนใจต*อข*าว
กับผู�รับสาร ซ่ึงสามารถเป7นการสร�างความเข�าใจผิดให�กับผู�รับข�อมูลข*าวสาร อันจะนําไปสู*การสร�างความเสื่อม
เสียชื่อเสียงให�แก*ผู�ท่ีตกเป7นข*าว และความสะเทือนใจให�กับบุคคลในครอบครัวของผู�ท่ีตกเป7นข*าวได� ซ่ึงเป7น
การนําเสนอข*าวท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร 
นอกจากนี้ อาจสร�างความสะเทือนใจให�กับบุคคลในครอบครัวของผู�ท่ีตกเป7นข*าวได� อันเป7นการกระทําท่ีขัดต*อ
หลักจริยธรรมเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล นอกจากนี้ การพาดหัวข*าว
นี้ ยังขัดหลักจริยธรรมเรื่อง การสร�างความเกลียดชัง เนื่องจากบางคนอาจเข�าใจว*าคุณทราย เป7นลูกทรพี ตาม
พาดหัวข*าว และอาจก*อให�เกิดความเกลียดชังคุณทรายได� 
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กรณีศึกษาท่ี 4 เหตุการณ0 นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา กับบทบาทการทําหน�าท่ีสื่อมวลชนในการ
รายงานข*าวของตนเอง 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2561 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีนี้สืบเนื่องมาจากนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ในฐานะกรรมการบริษัท ไร*ส�ม จํากัด , น.ส.มณฑา 
ธีรเดช กรรมการบริษัท ไร*ส�ม จํากัด, บริษัท ไร*ส�ม จํากัด (ในฐานะนิติบุคคล) และนางสุภัสชา หรือพิชชาภา 
เอ่ียมสะอาด อดีตเจ�าหน�าท่ีจัดคิวโฆษณา บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ถูกยื่นฟHองดําเนินคดีและร*วมกันเป7น
จําเลยในความผิดฐานร*วมกันเรียกรับ ผลประโยชน0 หรือการร*วมกันสนับสนุนยักยอกเงินโฆษณา จนทําให�
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ได�รับความเสียหายเป7นเงินจํานวนกว*า 138 ล�านบาท ซ่ึงต*อมา ศาลชั้นต�นมีคํา
พิพากษาตัดสินว*า นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา และลูกน�องมีความผิดจริง และมีโทษจําคุก 20 ปM ลดเหลือจําคุก 
13 ปM 4 เดือน ส*วนนางสาวพิชชาภา เอ่ียมสะอาด อดีตพนักงานจัดคิวโฆษณาของ อสมท มีโทษจําคุก 30 ปM 
ลดเหลือ 20 ปM ไม*รออาญา และปรับบริษัทไร*ส�ม 80,000 บาท 
 หลังจากถูกศาลพิพากษาตัดสินในคดีดังกล*าวแล�ว หลาย ๆ ฝLายได�จับตามองว*านายสรยุทธ จะยังคง
ปฏิบัติหน�าท่ีการเป7นพิธีกรรายงานข*าวรายการเรื่องเล*าเช�านี้หรือไม* ซ่ึงปรากฏว*าในวันรุ*งข้ึนนายสรยุทธ 
สุทัศนะจินดา ยังทําหน�าพิธีกรรายงานข*าวรายการเรื่องเล*าเช�านี้พร�อมกับมีการอ*านรายงานข*าวเก่ียวกับกรณี
ของตนเองในช*วงต�น ก*อนท่ีต*อมาจะมีการให�พิธีกรร*วมเป7นผู�รายงานข*าว และต*อมานายสรยุทธ ได�ประกาศยุติ
บทบาทของตนเองในฐานะพิธีกรรายการเรื่องเล*าเช�านี้ 
 

 
ท่ีมา:  ทุบโต�ะข*าว: ดู! สรยุทธ อ*านข*าวตัวเอง ก*อนโยนน�องไบร0ทอ*านต*อ, 

https://www.youtube.com/watch?v=s7AqTIm3zzc 
 

 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
 จากกรณีเก่ียวกับ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา สามารถพิจารณาได�ว*าเป7นการกระทําท่ีขัดต*อหลัก
จริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การเคารพต�อกฎหมาย การรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของวิชาชีพส่ือสารมวลชน และ
ซ่ือตรงต�อจรรยาบรรณ ท้ังนี้ เพราะนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป7นนักสื่อสารมวลชนท่ีมีบทบาทหน�าท่ีเป7น



 

 - 134 -  

 

ผู�บริหารกิจการทางด�านสื่อมวลชนและเป7นท้ังผู�ทําหน�าท่ีรายงานข*าวของรายการเรื่องเล*าเช�านี้ ท่ีถูกศาลตัดสิน
ว*ามีความผิดและให�รับโทษจําคุกในคดีการยักยอกเงินโฆษณาท่ีต�องชําระให�กับบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  
ซ่ึงหลังจากท่ีศาลมีคําตัดสินดังกล*าวแล�ว นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ยังคงกลับมาปฏิบัติหน�าท่ีในการรายงาน
ข*าวของรายการเรื่องเล*าเช�านี้ต*อในวันถัดมา ซ่ึงการกระทําดังกล*าวอาจเข�าข*ายเป7นการกระทําท่ีไม*เหมาะสม
และขาดจริยธรรมของผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีควรรับผิดชอบเก่ียวกับการกระทําของตนในฐานะ 
ผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีควรระงับบทบาทในการทําหน�าท่ีผู�รายงานข*าวของตนเองหลังจากถูกตัดสินคดี  
ท้ังนี้ เนื่องจากการท่ียังคงปฏิบัติหน�าท่ีดังกล*าวอยู*นั้น อาจเป7นการทําให�นายสรยุทธ อาศัยบทบาทหน�าท่ีของ
ผู�รายงานข*าวและรายการเรื่องเล*าเช�านี้เป7นช*องทางท่ีเป7นประโยชน0ต*อตนเองในการเรียกร�องสิทธิหรือการ
แก�ไขข�อกล*าวหาหรือเรื่องราวท่ีเป7นความผิดของตนเองได� 
 

 กรณีศึกษาท่ี 5 เว็บไซต0 OHOZAA.com นําเสนอข*าวโดยละเมิดลิขสิทธิ์ข*าวของสํานักข*าวอ่ืน 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2561 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 

กรณีนี้เป7นกรณีเก่ียวกับเว็บไซต0 ohozaa.com (โอ�โหซ*าส0) และแอพพลิเคชั่น ohozaa TV HD ท่ีมี
การนําเอางานบทความข*าวและงานแพร*ภาพและเสียงของสํานักข*าวและองค0กรสื่อต*าง ๆ ไปทําซํ้า ดัดแปลง  
และเผยแพร*บนเว็บไซต0และแอพพลิเคชั่นของตนเองเพ่ือประโยชน0ทางการค�า รวมถึงมีการปลอมและ
เลียนแบบเครื่องหมายการค�าของบริษัทต*าง ๆ โดยไม*ได�รับอนุญาต ซ่ึงต*อมามีบริษัทสื่อมวลชน 6 บริษัทได�แก* 
บริษัท เทรนด0 วีจี 3 จํากัด, บริษัท ทริปเป{ล วี บรอดคาสท0 จํากัด (ไทยรัฐออนไลน0และไทยรัฐทีวี), บริษัท 
บางกอก มีเดียแอนด0บรอดคาสต้ิง จํากัด (พีพีทีวี), บริษัท เดลินิวส0 เว็บ จํากัด (เดลินิวส0 ออนไลน0), บริษัท ไทย
เดย0ด็อท คอม จํากัด (เอเอสทีวีผู�จัดการออนไลน0) และบริษัท สปริงนิวส0คอร0ปอเรชั่น จํากัด (สํานักข*าวสปริง
นิวส0)ยื่นฟHองผู�ให�บริการเว็บไซต0 ohozaa.com และแอพพลิเคชั่น ohozaa TV HD ต*อศาลทรัพย0สินทาง
ปEญญา คดีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ เพ่ือนําไปให�บริการในเว็บไซต0และแอพพลิเคชั่นของตนเองโดยไม*ได�รับ
อนุญาตและเป7นเหตุให�สํานักข*าวต*าง ๆ ได�รับความเสียหาย 

 

 
ท่ีมา : ผู�ให�บริการเว็บไซต0 'Ohozaa' ยินยอมชดใช�! กรณีละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์แล�ว 

https://www.thansettakij.com/content/268854 
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 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
จากกรณีเว็บไซต0 ohozaa.com นําเอางานท่ีเป7นบทความข*าวและงานแพร*ภาพและเสียงของสํานัก

ข*าวอ่ืนมาเผยแพร*ผ*านเว็บไซต0ของตนเอง ถือเป7นการการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การเคารพ
ในลิขสิทธิ์และทรัพย(สินทางป?ญญา กล*าวคือ ผู�สื่อข*าว นักข*าว คนผลิตรายการข*าว หรือแม�กระท่ังองค0กรข*าว 
ต�องไม*นําเอาข�อความภาพ เสียง ข�อความข*าวของผู�ประกอบการอ่ืนมาใช�ออกอากาศในรายการหรือรายงาน
ข*าวของตนเอง นอกจากนี้ การกระทําของเว็บไซต0 ohozaa.com ยังถือเป7นการกระทําผิดกฎหมายอีกด�วย 
 

 กรณีศึกษาท่ี 6 การรายงานข*าว เหตุการณ0ชายสวมชุดไบค0เกอร0ไลฟ�สดยิงตัวตาย 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2561 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีนี้เป7นการรายงานข*าวเก่ียวกับเหตุการณ0ท่ีมีชายสวมชุดอุปกรณ0ปHองกันการขับข่ีรถจักรยานยนต0
หรือชุดไบค0เกอร0ภายในห�องนอนในบ�านพักของตนเอง และทําการไลฟ�สดผ*านเฟซบุ�กส*วนตัว พูดถึงประเด็น
ปEญหาทางธุรกิจและชีวิตของตนเอง จนสุดท�ายได�ใช�ป�นยิงตนเองเพ่ือฆ*าตัวตาย ซ่ึงชายคนดังกล*าว คือ นาย 
พัธรพล เอกปฐมศักด์ิ อายุ 48 ปM เป7นเจ�าของบริษัทดําน้ํา และร�านอาหารบนเกาะเต*า ในจังหวัดสุราษฎร0ธานี  
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

จากการสํารวจการนําเสนอข*าวสารเก่ียวกับเหตุการณ0ชายสวมชุดไบค0เกอร0ไลฟ�สดยิงตัวตาย ท้ังท่ี
ปรากฏผ*านสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0ของสื่อมวลชน นั้น ด
านส่ือออนไลน4 พบว*า สื่อสิ่งพิมพ0ออนไลน0 
บางสํานัก มีการรายงานข*าวสารท่ีเป7นการบรรยายภาพการเสียชีวิตของผู�ตกเป7นข*าวอย*างละเอียดในลักษณะท่ี
ผู�ตกเป7นข*าวนอนเสียชีวิตอยู*บนเตียงโดยมีป�นวางอยู*ด�านข�างและในมือข�างหนึ่งกําตุ�กตาหมีสีแดงอยู*แน*น ซ่ึง
ตุ�กตานั้นเป7นของบุตรสาวของผู�เสียชีวิตนั่นเอง ซ่ึงเป7นลักษณะของการใช�ภาษาท่ีทําให�ผู�ฟEงสามารถจินตนาการ
ถึงภาพท่ีเกิดข้ึนได�อย*างชัดเจนและสามารถสร�างความสะเทือนใจให�กับผู�รับสารต*อเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึนได� 
นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอภาพข*าวท่ีมีการเป{ดเผยใบหน�าของผู�ตกเป7นข*าวอย*างชัดเจนโดยไม*มีการทําภาพ
เบลอแต*อย*างใด 
 

 
ท่ีมา: สุดเศร�านักธุรกิจเกาะเต*าไลฟ�ยิงตัวตาย, https://www.newtv.co.th/news/21422 
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 ด
านส่ือวิทยุโทรทัศน4 พบว*า สํานักข*าวบางช*องมีการนําเสนอภาพและคําพูดของผู�เสียชีวิตหรือ
แหล*งข*าวอย*างชัดเจนโดยไม*มีการทําภาพเบลอหรือป{ดบังใบหน�าของผู�เสียชีวิตเช*นกัน และบางช*องข*าวยังมี
การนําเสนอภาพบ�านอันเป7นสถานท่ีเกิดเหตุอย*างชัดเจน ซ่ึงการนําเสนอเช*นนี้อาจทําให�มีผู�สนใจติดตามไปยัง
บ�านท่ีเกิดเหตุและสร�างความลําบากใจให�กับครอบครัวหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�เสียชีวิตได� 
 

  
 

ท่ีมา: เสี่ยเกาะเต*าเล*ามรสุมชีวิตไลฟ�สดฆ*าตัวตาย, https://www.youtube.com/watch?v=6iYYrDjfSc8 
 

นอกจากนี้ สื่อยังมีการนําเสนอรายละเอียดข�อมูลท่ีผู�เสียชีวิตได�โพสต0ลงในเว็บไซต0พันทิปท่ีพูดถึง
ประเด็นปEญหาธุรกิจและภรรยาของผู�เสียชีวิต จนทําให�มีคนบนโลกออนไลน0สืบค�นข�อมูลขุดคุ�ยเรื่องราวต*าง ๆ 
มากมาย โดยเฉพาะเรื่องราวเก่ียวกับภรรยาของผู�ตาย สร�างความเดือดร�อนให�กับภรรยาและครอบครัวของ
ผู�เสียชีวิต  

สรุปจากการรายงานและนําเสนอภาพข*าวเก่ียวกับเหตุการณ0ชายสวมชุดไบค0เกอร0ไลฟ�สดยิงตัวตาย ใน
ครั้งนี้ จึงมีลักษณะท่ีขัดต*อ หลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล อันเป7นการ
ละเมิดสิทธิของผู�ท่ีตกเป7นข*าว และการนําเสนอภาพท่ีสามารถสร�างความสะเทือนใจให�กับผู�ท่ีรับข*าวสารและ
กับญาติของผู�ตกเป7นข*าวได� ตลอดจนการสร�างความเดือดร�อนให�กับครอบครัวของผู�ตกเป7นข*าวหรือเสียชีวิตได� 
 
 กรณีศึกษาท่ี 7 การรายงานข*าวการช*วยเหลือผู�ฝ�กสอนและนักฟุตบอลทีม หมูปLาอะคาเดมี ติดถํ้า
หลวงขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2561 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีนี้เป7นเหตุการณ0เก่ียวกับปฏิบัติการช*วยเหลือสมาชิกทีมฟุตบอลหมูปLาอะคาเดมีจํานวน 13 คน 
ได�แก* สมาชิกนักฟุตบอลเยาวชนจํานวน 12 คน และผู�ช*วยผู�ฝ�กสอนจํานวน 1 คน ซ่ึงเข�าไปฉลองวันเกิดให�กับ
เพ่ือนและติดอยู*ภายในถํ้าหลวงวนอุทยานถํ้าหลวง - ขุนน้ํานางนอน อําเภอแม*สาย จังหวัดเชียงราย ระหว*าง
วันท่ี 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 โดยรายละเอียดของเหตุการณ0ข*าวเริ่มต้ังแต*วันท่ี 23 มิถุนายน 
2561 ช*วงเวลาประมาณ 15.00 น. เจ�าหน�าท่ีวนอุทยานถํ้าหลวง - ขุนน้ํานางนอน สังเกตเห็นรถจักรยานจอด
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อยู* 11 คัน บริเวณทางเข�าถํ้าหลวง จึงเข�าไปตรวจสอบจึงทราบว*ามีผู�ติดอยู*ในถํ้าหลวง ซ่ึงในขณะนั้นมีฝนตก
หนัก และทําให�น้ําฝนไหลเอ*อเข�าท*วมถํ้าตามเส�นทางน้ําภายในถํ้าท่ีท้ัง 13 คนต�องเดินทางผ*าน และน้ําได�ท*วม
ป{ดทางออก จึงทําให�ท้ัง 13 คน ออกมาไม*ได� จากนั้นเจ�าหน�าท่ีทีมกู�ภัยจึงได�เริ่มปฏิบัติการค�นหากลุ*ม
ผู�ประสบภัยในเบ้ืองต�น พบรองเท�าแตะและข�าวของจํานวนหนึ่งวางท้ิงไว�บนพ้ืนถํ้า แต*การค�นหาต�องยุติลง
ชั่วคราว เนื่องจากเกรงว*าจะเกิดอันตราย ด�วยระดับน้ําภายในถํ้าท่ีสูงข้ึนเรื่อย ๆ และสภาพอากาศข�างในมี
ความชื้น อากาศไม*ถ*ายเท และพบว*าโพรงถํ้าด�านในถูกน้ําป{ดก้ันอยู* ลึกกว*า 5 เมตร จึงทําให�การช*วยเหลือ
เป7นไปด�วยความยากลําบาก จนต�องมีการระดมกําลังและขอความช*วยเหลือจากหลายฝLายท้ังภายในประเทศ
และต*างประเทศ สําหรับการปฏิบัติการช*วยเหลือผู�ประสบภัยในครั้งนี้ กระท่ังวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ทาง
ผู�ว*าราชการจังหวัดเชียงราย ได�แถลงอย*างเป7นทางการว*า พบผู�ประสบเหตุแล�วท้ัง 13 ชีวิต อยู*บริเวณท่ี
เรียกว*า "เนินนมสาว" ซ่ึงอยู*เลยพัทยาบีชไปอีกประมาณ 300 - 400 เมตร รวมเวลาการปฏิบัติภารกิจจนพบ
ตัวเป7นเวลา 9 วัน 5 ชั่วโมง 41 นาที ซ่ึงพบว*าท้ัง 13 ชีวิตปลอดภัย แต*ยังไม*สามารถช*วยเหลือออกมาได�
ในทันที จึงได�มีการส*งทีมเจ�าหน�าท่ี แพทย0 และการลําเลียงอาหารและน้ําเข�าไปช*วยเหลือผู�ประสบภัยท้ัง 13 
คน และเตรียมวางแผนการช*วยเหลือผู�ประสบภัยออกมา จนกระท่ังในระหว*างวันท่ี 8 ถึง 10 กรกฎาคม 2561 
ทีมเจ�าหน�าท่ีกู�ภัยจึงได�เริ่มมีการลําเลียงผู�ประสบภัยติดถํ้าออกมาจนครบหมดทุกคนได�สําเร็จ รวมระยะเวลา
ปฏิบัติภารกิจท้ังสิ้น 17 วัน 4 ชั่วโมง 29 นาที 
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

จากการสํารวจการนําเสนอและการรายงานข*าวการช*วยเหลือผู�ฝ�กสอนและนักฟุตบอลทีมหมูปLา 
อะคาเดมี ติดถํ้าหลวงขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย ท้ังท่ีปรากฏผ*านสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0ของ
สื่อมวลชนนั้น พบว*า การนําเสนอข*าวสารของสื่อมวลชนมีลักษณะท่ีเป7นการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน 
ประเด็นแรกคือ หลังจากท่ีทราบว*าผู�ฝ�กสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมู*ปLาอะคาเดมีติดอยู*ในถํ้าลวง-ขุนน้ํา
นางนอน จะพบว*า สื่อต*าง ๆ พยายามท่ีจะรายงานสาเหตุท่ีเยาวชนและโค�ชเข�าไปติดภายในถํ้า หรือมีการ
สอบถามว*าบุตรหลานของตนเองมาเข�าฝEนหรือไม* เป7นต�น ด�วยการสัมภาษณ0ข�อมูลจากผู�ปกครองของเด็กซ่ึง
กําลังอยู*ในช*วงของความทุกข0และความเป7นห*วงบุตรหลาน โดยการกระทําในลักษณะดังกล*าวอาจเป7นการเพ่ิม
ความทุกข0โศกและความกังวลใจเก่ียวกับความปลอดภัยของบุตรหลานมากข้ึน ซ่ึงอาจถือได�ว*าเป7นการกระทําท่ี
ขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง สิทธิมนุษยชน  ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล 
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ท่ีมา: พ*อแม*ม่ันใจลูกต�องรอด เชื่อใจโค�ชไม*ท้ิง เคยพาเด็กเท่ียวถํ้าหลวงหลายครั้ง 

https://www.youtube.com/watch?v=tE83VdsZN7I 
 

ประเด็นท่ี 2 ในการค�นหาตัวผู�ประสบภัยนั้น สื่อขาดความระมัดระวังในการนําเสนอเรื่องราวความเชื่อ
ต*าง ๆ เก่ียวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เครื่องรางของขลัง อันเป7นการส*งเสริมความงมงาย ความเชื่อท่ีไม*สามารถพิสูจน0ได� 
ภายใต�ความเศร�าโศก เสียใจ ความต่ืนตระหนกในภาวะภัยพิบัติ กับการช*วยเหลือผู�ประสบภัยท่ีเป7นเยาวชน ซ่ึง
ขัดต*อจริยธรรมเรื่อง หลักแห�งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิ
ป?ญญาท�องถ่ิน 

 ประเด็นท่ี 3 หลังจากมีการพบตัวผู�ประสบภัยแล�ว สื่อมีการนําเสนอภาพและข�อมูลส*วนตัวของ
ผู�ประสบภัยอย*างชัดเจน ซ่ึงในกรณีนี้ ผู�ประสบภัยส*วนใหญ*เป7นเยาวชน ดังนั้น การเป{ดเผยข�อมูลต*าง ๆ ของ
เยาวชนเหล*านี้ อาจเป7นการขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง หลักการปกปBองคุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
จากเรื่องท่ีมีความเส่ียงหรือความรุนแรง และ การปกปBองและการปฏิบัติต�อแหล�งข�าวอย�างเป"นธรรม ท้ังนี้ 
เนื่องจากเหตุการณ0ครั้งนี้ประชาชนมีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย มีท้ังท่ีเห็นอกเห็นใจผู�ท่ีประสบภัย และผู�ท่ีไม*
ค*อยพอใจกับการกระทําของเด็ก ๆ ท่ีกระทําการโดยไม*คํานึงถึงความปลอดภัยจนกลายเป7นความเดือดร�อน
และเรื่องราวท่ีใหญ*โตระดับนานาชาติ ซ่ึงการนําเสนอข�อมูลส*วนตัวของผู�ประสบภัยอาจก*อให�เกิดท้ังผลดีและ
ผลเสียต*อเยาวชนได�ประสบภัยในครั้งนี้ได�  
 

 
ท่ีมา: โฉมหน�า 13 ชีวิต ทีมหมูปLาอะคาเดม่ีผู�แข็งแกร*ง, 

https://www.youtube.com/watch?v=q83x1N2bX1Q 
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 ประเด็นท่ี 4 ในการนําเสนอข*าวเก่ียวกับการช*วยเหลือทีมหมูปLาอะคาเดมีนั้น พบว*า มีข*าวหลาย

ประเภทท่ีนําเสนอไม*ตรงกับความเป7นจริงของสถานการณ0ท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ีเป7นข*าวลวง ข*าวปลอม และข*าวเก*า  

ท่ีถูกปล*อยออกมาทางสื่อสังคมออนไลน0 และสื่อมวลชนได�เอามานําเสนอต*อโดยขาดการตรวจสอบท่ีมาของ

แหล*งข�อมูลรวมถึงความถูกต�องของข�อมูลข*าวสาร ซ่ึงขัดต*อจริยธรรมเรื่อง หลักการแสวงหา และความ 

ถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร 

 

 กรณีศึกษาท่ี 8 การรายงานข*าวเด็กหญิง 4 ขวบ ถูกเด็กชาย 13 ปM ล*วงละเมิด  
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2561 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีนี้ เป7นการรายงานเหตุการณ0เก่ียวกับเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ถูกเด็กชายวัย 13 ปM ซ่ึงเป7นญาติล*วง
ละเมิดทางเพศ และถูกเด็กชายวัย 13 ปM ข*มขู*ไม*ให�บอกแม* ซ่ึงทางแม*ของเด็กหญิงได�เข�าแจ�งความเพ่ือ
เรียกร�องความเป7นธรรม ท่ีสถานีตํารวจภูธรบางจักร ตําบลบางจักร อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ*างทอง โดย
ทางครอบครัวรู�สึกกังวลและเป7นห*วงสภาพจิตใจของเด็ก ซ่ึงอยู*ในอาการซึมเศร�าและดูหวาดระแวงโดยเฉพาะ
กับผู�ชาย จนทําให�ผู�เป7นย*าต�องดูแลอย*างใกล�ชิด เม่ือผู�สื่อข*าวซักถามเด็กหญิงสามารถเล*าเหตุการณ0พร�อมกับ 
ชี้จุดเกิดเหตุได�   
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

จากการสํารวจการนําเสนอและการรายงานข*าวเด็กหญิง 4 ขวบ ถูกเด็กชาย 13 ปM ล*วงละเมิด ท้ังท่ี
ปรากฏผ*านสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0ของสื่อมวลชนนั้นพบว*า สื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0บางส*วน
มีการนําเสนอภาพข*าวท่ีเป7นการเป{ดเผยให�เห็นสภาพท่ีเกิดเหตุซ่ึงเป7นสภาพบ�านของเด็กหญิง 4 ขวบตลอดจน
การสัมภาษณ0บุคคลในครอบครัวเก่ียวกับเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึนและมีการเป{ดเผยให�เห็นใบหน�าของบุคคลใน
ครอบครัวอย*างชัดเจน ในส*วนท่ีเก่ียวกับเด็กหญิงผู�ตกเป7นข*าวนั้น สื่อมวลชนบางช*องมีการนําเสนอภาพข*าวท่ีมี
ลักษณะเป7นการทําภาพเบลอเพ่ือป{ดบังใบหน�าของเด็กหญิงเพียงเล็กน�อย ซ่ึงสามารถทําให�ผู�รับชมสามารถ
คาดเดาหรือจดจําใบหน�าของเด็กหญิงได� ในด�านการรายงานข*าว พบว*า สื่อบางสํานักมีการรายงานข*าวโดยใช�
ภาษาเป{ดเผยรายละเอียดของการล*วงละเมิดเด็กหญิงอย*างชัดเจนว*ามีลักษณะอย*างไร นอกจากนี้ ยังมีการใช�
ข�อความท่ีมีลักษณะเป7นคําท่ีรุนแรง เช*น “ถูกล*วงละเมิดทางเพศ” ท้ังท่ีสื่อสามารถใช�แค*คําว*า “ถูกล*วง
ละเมิด” ก็ทําให�ผู�รับข*าวสารเข�าใจประเด็นในการนําเสนอได�เช*นกัน 
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ท่ีมา : แม*เดือดข้ันสุด! ลูกสาววัย 4 ขวบถูกญาติวัย 13 ปMขืนใจ แต*คู*กรณีสวนกลับ  
"เงียบ ๆ ไป จะให�เด็กมันมีปมทําไม"!?, https://www.77jowo.com/contents/109775 

 
นอกจากนี้ยังมีสํานักข*าวท�องถ่ินบางช*องท่ีสัมภาษณ0เด็กหญิงเพ่ือให�เล*าเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึนอย*าง

ละเอียด ซ่ึงถือเป7นการกระทําท่ีไม*เหมาะสมของสื่อ เพราะจะเป7นการสร�างความกดดันให�กับเด็กได� 
 

 
 

ท่ีมา: อ*างทองสังคมทรามผู�ปกครองเด็กหญิงวัย 4 ปM เข�าแจ�งความหลังถูกเด็กชายวัย 13 ปMล*วงละเมิดทางเพศ, 
https://www.youtube.com/watch?v=-ntHzymyMho 

 

 สรุปจากการรายงานและนําเสนอภาพข*าวเหตุการณ0 เด็กหญิง 4ขวบ ถูกเด็กชาย 13 ปM ล*วงละเมิดใน
ครั้งนี้ จึงมีลักษณะท่ีขัดต*อจริยธรรมเรื่อง การปกปBองคุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนจากเรื่องท่ีมีความ
เส่ียงหรือความรุนแรง อันเป7นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนจากการกระทําท่ีส*งผลต*อสภาพจิตใจของเด็ก 
 
 กรณีศึกษาท่ี 9 การรายงานข*าว คลิปหลุดนักการเมือง กับนักกิจกรรมสาว 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2561 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีการนําเสนอภาพเหตุการณ0คลิปหลุดแอบถ*ายนักการเมืองดัง กับนักกิจกรรมสาว มีความสัมพันธ0
กันในโรงแรม โดยคลิปเริ่มบริเวณท่ีจอดรถมีภาพให�เห็นต้ังแต*ตอนเดินออกมาจากรถคนละคัน เข�าไปใน
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โรงแรมท่ีมีลักษณะเหมือนคอนโดมิเนียม และมีคลิปท่ีถ*ายภาพภายในห�องซ่ึงเห็นภาพของบุคคลท้ังสอง  
ตลอดจนมีข�อความเพ่ิมว*า เป7นนักการเมืองชื่อดังของพรรคการเมืองหนึ่ง จนในโลกออนไลน0มีการแชร0และ
วิพากษ0วิจารณ0ถึงความไม*เหมาะสม เม่ือมีการรายงานข*าวเก่ียวกับคลิปฉาวดังกล*าวและมีการเผยแพร*ในโลก
ออนไลน0 ปรากฏว*าข*าวดังกล*าวทําให�เจ�าเครียดอย*างหนัก เพราะเกรงว*าจะกระทบภาพลักษณ0 เนื่องจากก*อน
หน�านี้มีข*าวว*า นักการเมืองคนดังกล*าวจะลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. ในระบบแบ*งเขต ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป7นพ้ืนท่ีท่ีอ*อนไหวต*อการรับรู�ข*าวสารในด�านลบ ท้ังนี้ หลังมีข*าวนี้เผยแพร*ได�มีบุคคลจากหลายวงการ 
สอบถามหาคลิปเพ่ือขอดูฉบับเต็ม และต�องการรู�ว*าบุคคลในคลิปดังกล*าวเป7นใคร  
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

จากการสํารวจการนําเสนอและการรายงานข*าวคลิปหลุดนักการเมืองกับนักกิจกรรมสาว ท้ังท่ีปรากฏ
ผ*านสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0 พบว*า สื่อมีการนําเสนอภาพข*าวท่ีสามารถเชื่อมโยงได�ว*าผู�ท่ีตกเป7นข*าว
นั้นเป7นใคร และภาพท่ีเป7นพฤติกรรมส*วนตัวหรือความสัมพันธ0ของผู�ตกเป7นข*าวว*ากําลังทําอะไรอยู*เนื่องจากมี
การเบลอหรือป{ดปEงภาพเพียงเล็กน�อย นอกจากนี้ การนําเสนอข*าวดังกล*าวยังเชื่อมโยงไปสู*ประเด็นทาง
การเมืองอีกด�วย เนื่องจากผู�ท่ีตกเป7นข*าวท้ังสองเป7นบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมทางการเมืองและพรรค
การเมือง ซ่ึงฝLายชายท่ีตกเป7นข*าวนั้นเป7นนักการเมืองท่ีกําลังจะลงสมัครรับเลือกต้ังในช*วงเวลานั้นเช*นกัน ซ่ึง
การนําเสนอข*าวในลักษณะนี้อาจนําไปสู*ความขัดแย�งทางการเมืองของประชาชนได� 

 

 
 

ท่ีมา: คลิปหลุดนักการเมืองดังมีสัมพันธ0รักนักเคลื่อนไหว
,https://www.youtube.com/watch?v=ChWXDtWamkc 
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ท่ีมา : คลิปหลุด นักการเมืองดังมีสัมพันธ0ลึกซ้ึงสาวนักเคลื่อนไหวการเมือง 
https://www.youtube.com/watch?v=xO3eTGAGYK0 

 

 สรุปจากการรายงานและนําเสนอภาพข*าวเหตุการณ0 คลิปหลุดนักการเมือง กับนักกิจกรรมสาว  
ในครั้งนี้ จึงมีลักษณะท่ีขัดต*อจริยธรรมเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล
เนื่องจากการกระทําดังกล*าวถือเป7นเรื่องส*วนตัวของผู�ตกเป7นข*าว นอกจากนี้ การนําเสนอข*าวดังกล*าว 
ยังสามารถนําไปสู*ประเด็นความขัดแย�งทางการเมืองซ่ึงเป7นการขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่องหลักประโยชน(
สาธารณะความรับผิดชอบต�อสังคม และความม่ันคงของประเทศชาติ อีกด�วย 
 
 กรณีศึกษาท่ี 10 การรายงานข*าว “พีท แผงแตก” กุเรื่องหวย 90 ล�าน 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2561 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีการรายงานข*าวเก่ียวกับ นายธนวรรธน0 หรือพีท คําแหงพล อายุ 36 ปM พ*อค�าขายลอตเตอรี่ใน
ปE§มน้ํามัน จังหวัดสมุทรสาคร อ�างมีลูกค�าสั่งซ้ือลอตเตอรี่ออนไลน0แล�วโชคดีถูกรางวัลท่ี 1 งวดประจําวันท่ี 1 
กันยายน 2561 ชุดใหญ* 15 ใบ รวมเป7นเงินรางวัล 90 ล�านบาท ทําให�ลูกค�าหรือประชาชนท่ีทราบข*าวแห*ไป
อุดหนุนซ้ือลอตเตอรี่ท่ีร�านเป7นจํานวนมาก ซ่ึงต*อมามีการจับพิรุธสงสัยได�ว*าอาจเป7นการกุข*าวข้ึน จนกระท่ัง
นายพีทออกมายอมรับว*าตนเองสร�างเรื่องราวโกหกข้ึน ไม*มีคนถูกรางวัลจริง ซ่ึงทําให�นายพีทถูกดําเนินคดี โดย
ศาลสั่งจําคุก 2 ปM 15 วัน ไม*รอลงอาญา ส*วนภรรยาโดนจําคุก 15 วัน ให�รอลงอาญา 2 ปM 
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ท่ีมา : เป{ดใจพีท พ*อค�าขายหวย90ล�าน ซ่ือสัตย0เพราะเชื่อฟEงหลวงพ*อ 
https://www.youtube.com/watch?v=FXqSmyz4EDQ 

 

 
 

ท่ีมา: จับโป̈ะ! “พีทแผงแตก” ลวงโลกหวย 90 ล�าน สาวไส�คนดีข้ีมโน, 
https://mgronline.com/live/detail/9610000090383 

 
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

จากการสํารวจการนําเสนอและการรายงานข*าว “พีท แผงแตก” กุเรื่องหวย 90 ล�าน พบว*า การ
นําเสนอข*าวสารของสื่อมวลชน ท้ังท่ีปรากฏผ*านสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0 มีการนําเสนอประเด็นอย*าง
แพร*หลายในลักษณะท่ีเป7นการยกย*องการทําความดีของผู�ตกเป7นข*าวแต*สุดท�ายพบว*าข*าวสารท่ีนําเสนอนั้น
เป7นเรื่องเท็จ ซ่ึงแสดงให�เห็นว*า สื่อขาดการตรวจสอบข�อเท็จจริงและความถูกต�องของเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนก*อน
นําเสนอข*าวไปสู*ประชาชน ซ่ึงแสดงให�เห็นว*าการทํางานของสื่อขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง หลักการแสวงหา
และความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร 
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 กรณีศึกษาท่ี 11 สํานักข*าวเนชั่นรายงานข*าวปลอม คลิปเสียงนายธนาธร จึงรุ*งเรืองกิจ กับ 
นายทักษิณ ชินวัตร 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2562 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีดังกล*าวเกิดจากรายงานข*าวในรายการข*าวค�นคนเนชั่น เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ท่ีเผยแพร*
คลิปเสียงท่ีอ�างว*าเป7นเสียงของนายธนาธร จึงรุ*งเรืองกิจ หัวหน�าพรรคอนาคตใหม* คุยกับนายทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงหลบหนีคดีอาญาอยู*ในต*างประเทศ บทสนทนามีลักษณะการต*อรองตําแหน*งทางการ
เมืองกัน ทําให�เกิดเสียงวิพากษ0วิจารณ0ในโลกออนไลน0เป7นวงกว�าง ก*อนท่ีนายธนาธรจะได�โทรศัพท0ให�สัมภาษณ0
สดออกอากาศในรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเท่ียง เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2562 ว*าคลิปดังกล*าว เป7นคลิปเสียง
ท่ีมีการตัดต*อ และการท่ีสถานีโทรทัศน0เนชั่นทีวีนําคลิปนี้มาออกอากาศแสดงให�เห็นว*ามาตรฐานจริยธรรมของ
เนชั่นตกตํ่าลง สื่อท่ีมีคุณภาพไม*ควรจะผลักภาระในการพิสูจน0ให�กับผู� ถูกกล*าวหา พร�อมเรียกร�องให�
สถานีโทรทัศน0เนชั่นทีวีแสดงความรับผิดชอบ 
 

  
 

ท่ีมา : "กนก" สวน "ธนาธร" ไม*ได�เอ*ยชื่อใคร แต* "ธนาธร" ต*อว*า "เนชั่น" เสียหายอย*างมาก 
https://www.youtube.com/watch?v=lLflm4aj5hI 

 

 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
 จากกรณีท่ีรายการข*าวข�นคนเนชั่น นําคลิปเสียงท่ีทําการตัดต*อเสียงของนายทักษิณ ชินวัตร และนาย

ธนาธร จึงรุ*งเรืองกิจ ว*ากําลังสนทนาต*อรองกันเก่ียวกับเรื่องการเมืองท่ีมีการเผยแพร*บนสื่อสังคมออนไลน0มา

นําเสนอผ*านรายการของตนเองนั้น แสดงให�เห็นถึงการทํางานท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่อง การ

แสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร เนื่องจากขาดการตรวจสอบว*าคลิปดังกล*าวเป7นเรื่อง

จริงหรือไม* ขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง หลักความสมดุล เป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายในความ

คิดเห็น เนื่องจากการนําเสนอรายงานดังกล*าวแสดงถึงความคิดเห็นเชิงอคติ ความลําเอียงทางการเมือง 

สะท�อนทัศนะคติเชิงลบท่ีมีต*ออดีตนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองหน�าใหม*ท่ีกําลังสนทนากัน ซ่ึงอาจสร�าง



 

 - 145 -  

 

ความเข�าใจผิดให�กับประชาชนท่ีรับข�อมูลและก*อให�เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต*อบุคคลท่ีตกเป7นข*าว ขัดต*อ

หลักจริยธรรมเรื่อง การส่ือสารความเกลียดชัง และขัดต*อจริยธรรมเรื่อง ประโยชน(สาธารณะ ความ

รับผิดชอบต�อสังคม และความม่ันคงของประเทศชาติ เพราะการนําเสนอข*าวนี้ อาจทําให�เกิดความเข�าใจผิด 

ลดทอนความน*าเชื่อถือทางการเมืองและสร�างความเกลียดชังต*อบุคคลผู�ตกเป7นข*าว และอาจนําไปสู*ประเด็น

ความขัดแย�งทางการเมืองและสร�างความขัดแย�งให�กับประชาชนได� เนื่องจากบุคคลท้ังสองมีความเก่ียวข�อง

ทางการเมืองของประเทศ คนหนึ่งเป7นอดีตนายกรัฐมนตรี และอีกคนหนึ่งดํารงตําแหน*งหัวหน�าพรรคการเมือง 

ดังนั้น จึงมีประชาชนท่ีชอบและไม*ชอบ และการนําเสนอข*าวนี้ ยังไม*ก*อให�เกิดประโยชน0ต*อสาธารณะอีกด�วย  
 

 กรณีศึกษาท่ี 12 การรายงานข*าว เหตุการณ0เด็กวัย 8 เดือน นั่งรถเข็นเด็ก ถูกรถสิบล�อทับ 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2562 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีการรายข*าว เด็กวัย 8 เดือน นั่งในรถเข็นหัดเดินอยู*ท่ีลานหน�าบ�านติดกับถนนกับแม*ซ่ึงกําลังนั่ง
คุยแชทไลน0โทรศัพท0อยู*กับพ่ีสาว แล�วเผลอปล*อยให�รถเข็นเด็กไหลออกจากตัวบ�านไปยังบริเวณถนนโดยท่ีแม*
เด็กไม*ทันระวัง ทําให�ลูกถูกรถสิบล�อชนเสียชีวิตทันที ภายในซอยสุขสวัสด์ิ 84 หมู*ท่ี 8 ตําบลในคลองบาง
ปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย0 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

    
ท่ีมา: สิบล�อทับเด็ก 8 เดือน ดับ, https://www.youtube.com/watch?v=z0gTx2rbxE4 

 
ท่ีมา : แม*ปล*อยโฮลูก 8 เดือนถูกสิบล�อทับหัว แจงเด็กถีบประตูบ�านจน รถเข็นพุ*งลงถนน, 

https://www.amarintv.com/news-update/news-19664/378935/ 
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 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
จากการสํารวจการนําเสนอและการรายงานข*าวเหตุการณ0เด็กวัย 8 เดือน นั่งรถเข็นเด็ก ถูกรถสิบล�อ

ทับ ท้ังท่ีปรากฏผ*านสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0นั้น พบว*า สื่อส*วนใหญ*ได�นําเสนอภาพข*าวท่ีแสดงให�เห็น
ความเศร�าโศกเสียใจและทุกข0ทรมานของบิดาและมารดาของเด็ก โดยไม*มีการป{ดบังใบหน�าหรือตัวตนของ
บุคคลท้ังสอง และมีสื่อบางช*องได�นําภาพของเด็กวัยแปดเดือนก*อนท่ีจะเสียชีวิตมานําเสนออย*างชัดเจน ซ่ึง
อาจสร�างความสะเทือนใจให�แก*ผู�ท่ีได�รับข*าวสารและบุคคลในครอบครัวของเด็กได� นอกจากนี้ สื่อบางช*องยัง
แสดงภาพสามมิติเพ่ือจําลองภาพเหตุการณ0ประกอบการรายงานข*าว ซ่ึงอาจเป7นการตอกย้ําความสะเทือนใจท่ี
มีต*อแหล*งข*าวได�เช*นกัน   

สรุปจากการรายงานและนําเสนอภาพข*าวเหตุการณ0เด็กวัย 8 เดือน นั่งรถเข็นเด็ก ถูกรถสิบล�อทับ
ดังกล*าว มีลักษณะท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย(  และสิทธิ 
ส�วนบุคคล อันเป7นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน และการนําเสนอภาพเหตุการณ0ยังนําไปสู*การสร�างความ
สะเทือนใจให�กับญาติและครอบครัวของผู�ตกเป7นข*าวด�วย 

 
 กรณีศึกษาท่ี 13 การรายงานข*าว เหตุการณ0เพลิงไหม�ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลเวิลด0 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2562 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีข*าวเหตุการณ0เพลิงไหม�ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลเวิลด0 เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2562 เวลา 
17.45 น.บริเวณชั้น 8 ภายในห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลเวิลด0 ใกล�เคียงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด0 และบางกอก 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร0 แอทเซ็นทรัลเวิลด0 เขตปทุมวัน ซ่ึงในเหตุการณ0นี้มีผู�บาดเจ็บจํานวนมากและมีผู�เสียชีวิต 
จํานวน 2 ราย คือนายศักด์ิชัย เจริญลาภ และนายอาทิตย0 คําสาย พนักงานของห�าง ซ่ึงท้ังสองกระโดดออก
จากตัวอาคารขณะเกิดเพลิงไหม� 
 

 
 

ท่ีมา: ด*วน! ไฟไหม�เซ็นทรัลเวิลด0 ปชช.นับร�อยหนีตาย ด่ิงตึกดับ 2  
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1446080 
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 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
 จากการสํารวจการนําเสนอและการรายงานข*าวเหตุการณ0เพลิงไหม�ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลเวิลด0 ท้ัง
ท่ีปรากฏผ*านสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0 พบว*า สื่อมวลชนบางส*วนได�นําเสนอภาพข*าวเหตุการณ0ขณะ
ผู�ประสบภัยท่ีติดอยู*ในห�างเซ็นทรัลเวิลด0กําลังโหนตัวอยู*ภายนอกอาคารจอดรถ เพ่ือหนีไฟอย*างทรมานและ
ภาพในขณะท่ีผู�ประสบภัยกําลังล*วงลงมาจากอาคารอย*างชัดเจน โดยมิได�มีการทําภาพเบลอหรือปกป{ดแต*
อย*างใด  ถือเป7นการนําเสนอภาพท่ีสร�างหวาดเสียว และความสะเทือนใจให�แก*ผู�ท่ีรับชมข*าวสารอย*างยิ่ง โดย
การนําเสนอภาพเหตุการณ0ลักษณะนี้ของสื่อมวลชนแสดงให�เห็นถึงการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล   

 นอกจากนี้ ยังพบว*า ผู�ใช�เครือข*ายออนไลน0บางส*วนได�ทําการบันทึกภาพเหตุการณ0เพลิงไหม�และมีการ
นําภาพเหตุการณ0มาส*งต*อบนเครือข*ายสังคมออนไลน0เป7นจํานวนมากด�วย 
 
 กรณีศึกษาท่ี 14 การรายงานข*าว เหตุการณ0 น�องโยโย* เด็กหญิงวัย 14 ปM หายตัวออกจากบ�าน 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2562 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 เหตุการณ0ของการรายงานข*าวเริ่มจากเด็กหญิงวัย 14 ปM หรือน�องโยโย* ได�หายตัวไปจากโรงเรียนสาย
ปEญญาในพระบรมราชินูปถัมภ0 เวลา 13.00 น. หลังจากสอบเสร็จวันสุดท�ายเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2561  
พร�อมเขียนจดหมายตัดพ�อถึงครอบครัว บ*นเหนื่อย และถูกกดดัน ซ่ึงทางครอบครัวเชื่อว*าเป7นการถูกลักพาตัว
ไปโดยนายรณชิต อายุ 52 ปM ซ่ึงเป7นพ*อของเพ่ือน ต*อมาเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2562 ครอบครัวของน�อง 
โย*โย*ได�เดินทางเข�าร�องท่ีกองบังคับการปรามปราม (บก.ป.) หลังจากน�องโยโย*หายไป 15 วัน โดยท่ียังไม*ได�
เบาะแสหรือข�อมูลอะไรท่ีชัดเจน จากนั้น เจ�าหน�าท่ีจึงช*วยกันติดตามตัวนายรณชิต ผู�ต�องสงสัยท่ีลักพาตัวน�อง
โยโย* เนื่องจากพบเบาะแสว*าท้ังคู*เดินทางมาท่ีจังหวัดเชียงใหม* จนกระท่ังเม่ือช*วงคําวันท่ี 10 มกราคม 
เจ�าหน�าท่ีก็พบตัวน�องโย*โย* ท่ีบริเวณถนนลิขสิทธิ์ราษฎร0วิถี ตําบลหนองปLาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม* 
โดยพบว*าน�องโยโย*ได�พักอาศัยอยู*ท่ีแมนชั่นแห*งหนึ่ง จากนั้นเจ�าหน�าท่ีตํารวจได�จับกุมนายรณชิต และควบคุม
ตัวมาสอบปากคําท่ีสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม* 
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ท่ีมา: วอนช*วยตามหา น�องโยโย* หายจากบ�าน 

https://www.one31.net/news/detail/7339 

 
 

ท่ีมา: วางแผนเป7นเดือน! พ*อเพ่ือนรับแล�ว เด็กขอร�องให�พาหนี และไม*มีแผนส*งตัวกลับ! เผยน�องต้ังท�องแล�ว! 
https://www.youtube.com/watch?v=Wem7SP9tLUo 

 
ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
 จากการสํารวจการรายงานและการนําเสนอข*าวของสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0กรณีการหายตัว
ของน�องโยโย* พบว*า บนโลกออนไลน0มีการติดตามข*าวสารและส*งต*อข�อมูลเป7นจํานวนมาก ส*วนการนําเสนอ
ข*าวของสื่อมวลชนนั้น พบว*า สื่อมีการนําเสนอภาพและเผยแพร*ข*าวการหายตัวของน�องโยโย*เพ่ือการติดตาม
หาตัวน�อง (เนื่องจากก*อนหน�านี้ผู�ปกครองได�ลงภาพเพ่ือประกาศตามหาน�อง) แต*หลังจากพบตัวน�องโยโย* การ
หายตัวไปของน�องกลายเป7นประเด็นเก่ียวกับอาชญากรรมและการพรากผู�เยาว0 โดยน�องโยโย*มีฐานะเป7น
ผู�ถูกกระทํา แต*สื่อก็ยังมีการขุดคุ�ยและนําเสนอประเด็นการหายตัวของน�องโยโย*ต*อไป และยังคงนําเสนอภาพ
ข*าวโดยเป{ดเผยตัวตน อันเป7นการตอกย้ําภาพของน�องโยโย* ซ่ึงยังคงเป7นเยาวชนอยู*อย*างชัดเจน การนําเสนอ
ภาพข*าวเช*นนี้ อาจเป7นการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การปกปBองและปฏิบัติต�อแหล�งข�าวอย�าง
เป"นธรรม และสื่อยังมีการนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นในเชิงชู�สาวระหว*างน�องโยโย*กับพ*อของเพ่ือนท่ี
พาตัวน�องหนีไป  รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับสภาพร*างกาย และสภาพความเป7นอยู*ของน�อง หลังจากท่ีตํารวจ
เจอตัวน�องโยโย*  ซ่ึงอาจเป7นการขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การปกปBองคุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและ
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เยาวชนจากเรื่องท่ีมีความเส่ียงหรือความรุนแรง นอกจากนี้ ยังขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การ
เคารพต�อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพส่ือสารมวลชน และซ่ือตรงต�อจรรยาบรรณ 
เนื่องจากมีการขุดคุ�ยประเด็นการหายตัวและประเด็นในเชิงชู�สาวแทน เพราะคนให�ความสนใจ ซ่ึงเป7นการ
กระทําท่ีบ่ันทอนเกียรติคุณและจริยธรรมแห*งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
 
 กรณีศึกษาท่ี 15 การรายงานข*าว ไผ* ดาวดิน หนีการเกณฑ0ทหาร 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2562 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 

รายงานข*าวนี้ สืบเนื่องมาจาก “ไผ* ดาวดิน” หรือนายจตุภัทร0 บุญภัทรรักษา นักศึกษากลุ*มดาวดิน ซ่ึง
เป7นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือเรียกร�องประชาธิปไตยและต*อต�านการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ
เรียบร�อยแห*งชาติ (คสช.) ผู�ต�องโทษในคดีความผิดฐานหม่ินพระบรมเดชานุภาพ หรือหม่ินประมาท
พระมหากษัตริย0 ซ่ึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) คอมพิวเตอร0 จากกรณีการส*งต*อ บทความพระราชประวัติรัชกาลท่ี 10 ของสํานักข*าวบีบีซีไทยผ*านเฟ
ซบุ�กส*วนตัวเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงหลังจากถูกดําเนินคดี ในช*วงการเกณฑ0ทหารในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2560 ได�มีหนังสือพิมพ0และสื่อวิทยุโทรทัศน0นําเสนอข*าวว*า “ไผ* ดาวดิน เข�าข*ายหนีทหารขณะถูกควบคุม
ตัวระหว*างการพิจารณาคดีในทัณฑสถานบําบัดจังหวัดขอนแก*น ตามความผิดมาตรา 112 และญาติไม*ยื่นผ*อน
ผันตามระเบียบ ซ่ึงสัสดีชัยภูมิเผยว*า ท่ีผ*านมา ไผ*หนีทหารมาหลายปMแล�ว และไม*เคยยื่นเอกสารผ*อนผัน จากนี้
จะต�องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย” 
 

 
 

ท่ีมา : พ*อ’ไผ* ดาวดิน’โต�สัสดี ยันไผ*ไม*ได�หนีเกณฑ0ทหาร เหตุเรียนรด.จนติดยศสิบเอกแล�ว 
https://www.matichon.co.th/politics/news_526034 

  

 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
 กรณีการนําเสนอเรื่องราวของไผ* ดาวดิน ในประเด็นหนีการเกณฑ0ทหาร จนทําให�ครอบครัวของไผ* 
ดาวดิน ออกมาฟHองร�องสื่อท่ีนําเสนอข*าวดังกล*าว พร�อมกับชี้แจ�งว*าข*าวท่ีออกมานั้นไม*เป7นความจริง เนื่องจาก
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ไผ* ดาวดิน ได�รับการยกเว�นการเกณฑ0ทหาร เพราะได�เรียนผ*านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) และมี
เอกสารยืนยันข�อมูลดังกล*าวอย*างถูกต�อง แสดงให�เห็นถึงการนําเสนอข*าวสารท่ีขัดต*อจริยธรรมเรื่อง การ
แสวงหา และความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร อย*างชัดเจน เป7นการสร�างความเสียหายให�แก*ผู�ท่ีตก
เป7นข*าว นอกจากนี้ การนําเสนอข*าวในลักษณะดังกล*าวยังเป7นการนําเสนอเพียงด�านเดียว คือ การหนีการ
เกณฑ0ทหาร ไม*ได�มีการนําเสนอข*าวสารอย*างรอบด�าน ท้ังท่ีมีประเด็นเก่ียวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ต*อเนื่องมาหลายปM และไผ* ดาวดิน ก็เป7นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซ่ึงได�รับผลจากอํานาจทางการเมือง 
รวมท้ังสื่อก็มิได�ตรวจสอบข�อเท็จจริง และเป{ดโอกาสให� ไผ* ดาวดิน หรือครอบครัวได�ชี้แจงเก่ียวกับเรื่องนี้ จึง
เป7นการนําเสนอข*าวท่ีทําให�เกิดความเสียหายต*อผู�ท่ีตกเป7นข*าว ซ่ึงเป7นการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชน
เรื่อง ความสมดุล เป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น นอกจากนี้ การท่ีสถานีโทรทัศน0ยอม
ให�มีการออกอากาศข*าวดังกล*าวโดยไม*ตรวจสอบ อาจทําให�บางคนเข�าใจว*าสื่อมีการเลือกข�างทางการเมือง 
เอนเอียง ฝEกใฝLฝLายใดฝLายหนึ่ง จึงทําให�ส*งผลต*อการเลือกเผยแพร*ข*าวของทางสถานี และอาจส*งผลต*อความ
เป7นอิสระทางวิชาชีพในการนําเสนอข*าวของผู�ดําเนินรายการ ดังนั้น จึงอาจขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง ความ
เป"นอิสระทางวิชาชีพ และ การให�พ้ืนท่ีนโยบายสาธารณะ และเหตุการณ(สาธารณะท่ีสําคัญหรือร�ายแรง
สะเทือนจิตใจ  
 
 กรณีศึกษาท่ี 16 การรายงานข*าว นายอุดม และนางแดง ศิริสอน ถูกฟHองดําเนินคดีบุกรุกปLา 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2553 - 2562 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 การนําเสนอข*าว เริ่มต�นจาก กรณีนายอุดม และนางแดง ศิริสอน สองสามีภรรยา ชาวบ�านโนนสะอาด 
อําเภอห�วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ0 ซ่ึงถูกเจ�าหน�าท่ีปLาไม�จับกุมข�อหาร*วมกันบุกรุกปLาสงวนแห*งชาติดงระแนง
ต้ังแต*ปM 2553 โดยในเบ้ืองต�นนายอุดมและนางแดง ให�การว*าเข�ามาเก็บเห็ดในพ้ืนท่ีดังกล*าว แล�วได�ยินเสียงป�น
จึงรีบวิ่งหนี และท้ิงรถจักรยานยนต0ไว�ในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล*าว ซ่ึงเป7นท่ีมาของ “คดีตายายเก็บเห็ด” ท่ี
สื่อมวลชนใช�พาดหัวในการรายงานข*าวสารดังกล*าว ต*อมาปM 2554 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ0พิพากษาจําคุกคนละ 
30 ปM ลดโทษเหลือ 15 ปM และปM 2557 ผู�ต�องหาได�ยื่นประกันตัวเพ่ือต*อสู�คดีในชั้นอุทธรณ0 ในปMดังกล*าวศาล
อุทธรณ0มีคําแก�จําคุกเป7น 14 ปM 12 เดือน จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ศาลฎีกามีคําพิพากษาให�
จําคุก ในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีปLาสงวนแห*งชาติปLาดงระแนง โดยให�จําคุกคนละ 5 ปM  
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ท่ีมา : ตายายเก็บเห็ดไม*รอดคุก! จาก 15 เหลือ 5 ปM ขอรื้อคดี - แจ�งความกลับปLาไม� 
https://www.youtube.com/watch?v=tpiQjyWSkGU 

 
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน  

การนําเสนอข*าวเก่ียวกับสองสามี ภรรยา (นายอุดม และนางแดง  ศิริสอน) ซ่ึงถูกจับกุมในข�อหา
ร*วมกันบุกรุกเขตปLาสงวนแห*งชาติ กรณีนี้มีสื่อมวลชนได�พาดหัวข*าวว*า “คดีตายายเก็บเห็ด” เนื่องจากบุคคลท่ี
ถูกจับกุมท้ังสองอ�างว*าตนเองเป7นเพียงชาวบ�านท่ีเข�าไปเก็บเห็ดในปLา ไม*ได�เข�าไปบุกรุกตัดไม�ในพ้ืนท่ีปLาสงวน
ตามท่ีถูกจับกุม ซ่ึงการพาดหัวข*าวเช*นนี้ เป7นประเด็นท่ีก*อให�เกิดความเข�าใจผิดแก*ผู�รับข�อมูลข*าวสารว*า เพราะ
เหตุใดเพียงแค*ชาวบ�าน หรือตายายเข�าไปเก็บเห็ดจึงถูกจับกุมและดําเนินคดีและถูกลงโทษจําคุกหลายปM และ
การนําเสนอข*าวนี้ก็เป7นสาเหตุให�ประชาชนนําไปเปรียบเทียบกับคดีอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเป7นการบุกรุกปLา เช*น 
กรณีการเข�าไปล*าเสือดําในปLาซ่ึงเป7นเรื่องผิดกฎหมายท่ีผู�กระทําความผิดไม*ถูกจําคุก เนื่องจากเป7นบุคคลท่ีมี
ฐานะ เป7นต�น ซ่ึงแสดงถึงความเหลื่อมล้ําทางสังคม และการใช�คําพาดหัวข*าวว*า ตายายเก็บเห็ด ทําให�
ประชาชนเข�าใจว*าบุคคลท้ังสองเป7นผู�สูงอายุ ซ่ึงในความเป7นจริงบุคคลท้ังสองอยู*ในวัยกลางคนและอายุยังไม*
ถึง 50 ปM (ขณะถูกจับกุม) การนําเสนอข*าวท่ีมีการพาดหัวข*าวเช*นนี้ อาจขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่อง 
การแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร นอกจากนี้ ยังมีสื่อมวลชนบางช*องยังได�เสนอข*าว
ในลักษณะสืบหาข�อเท็จจริงถึงสาเหตุท่ีถูกจับกุมเพ่ือเป7นการช*วยเหลือบุคคลท้ังสอง เนื่องจากบุคคลท้ังสองได�
ขอร�องให�สื่อช*วยเหลือ ซ่ึงการนําเสนอข*าวท่ีมีความเอนเอียงไปทางท่ีฝE�งผู�ถูกจับกุม อาจไม*เป7นธรรมต*อ
เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในการจับกุม และอาจถูกประชาชนผู�รับข*าวสารเข�าใจผิดว*าเป7นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม*
เป7นธรรม ซ่ึงอาจเป7นการขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง ความสมดุล เป"นธรรม เสมอหน�า รอบด�าน 
หลากหลายความคิดเห็น 
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 กรณีศึกษาท่ี 17 การรายงานข*าว เหตุการณ0ช*วงของการเกณฑ0ทหาร 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 มีการรายงานเป7นประจําทุกปM 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 กรณีนี้เป7นการนําเสนอและการรายงานข*าวเก่ียวกับสีสันบรรยากาศของผู�เข�ารับคัดเลือกการเกณฑ0
ทหารของชายไทย ในช*วงเวลาประมาณเดือนเมษายนของทุกปM ซ่ึงสื่อมวลชนจากสํานักข*าวต*าง ๆ หรือ
สถานีโทรทัศน0ช*องต*าง ๆ มักจะนําภาพบรรยากาศการจับใบดําใบแดงของผู�เข�ารับการคัดเลือก ตลอดจนการ
นําเสนอภาพ และการสัมภาษณ0สาวประเภทสองท่ีมารายงานตัวการคัดเลือกการเกณฑ0ทหาร มานําเสนอให�กับ
ประชาชนได�รับรู� 
 

 
 

ท่ีมา:  สาวประเภทสองแห*เกณฑ0ทหาร, https://www.youtube.com/watch?v=mAX_DHu4910 
 

   
 

ท่ีมา: ทุบโต�ะข*าว: สวยจนชายอาย! สาวประเภทสองเชียงใหม*แห*ลุ�นใบดําใบแดงเกณฑ0ทหาร 
https://www.youtube.com/watch?v=hu7qfmHj8ok 
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 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
กรณีการนําเสนอและรายงานข*าวในช*วงการเกณฑ0ทหารนั้น  พบว*า ประเด็นการละเมิดจริยธรรมของ

สื่อมวลชนท่ีน*าสนใจอยู*ท่ีการนําเสนอภาพสาวประเภทสองท่ีเข�ามารายงานตัวคัดเลือกการเกณฑ0ทหาร 
สื่อมวลชนส*วนใหญ*มักจะนําเสนอภาพความสวยงามของสาวประเภทสอง ภาพท่ีแสดงชื่อจริงในบัตรประจําตัว
ประชาชนซ่ึงเป7นการเปรียบเทียบระหว*างเพศกําเนิดกับเพศสภาพท่ีไม*ตรงกัน หรือมักให�ความสําคัญต*อการ
สัมภาษณ0สาวประเภทสองโดยมักมีการต้ังคําถามว*า แปลงเพศมาหรือยัง หรือมาท่ีนี่มีใครถูกใจแล�วหรือยัง ซ่ึง
เป7นคําถามท่ีค*อนข�างส*วนตัว และส*อไปในทางเพศเป7นหลัก ซ่ึงการนําเสนอข*าวในลักษณะดังกล*าวอาจจะเป7น
การขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล   

 
 กรณีศึกษาท่ี 18 การรายงานข*าว ท่ีเก่ียวกับโชคลาภ การใบ�หวย  
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 มีการรายงานเป7นประจําทุกปM 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 

กรณีนี้เป7นกรณีท่ีสื่อมวลชนและสถานีโทรทัศน0ช*องต*าง ๆ มักจะนําเสนอข*าวในเรื่องประเพณี และ
ความเชื่อของประชาชนท่ีมีต*อเรื่องโชคลาภ และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ต*าง ๆ โดยเฉพาะในช*วงใกล�วันประกาศผลรางวัล
สลากกินแบ*งรัฐบาล หรือวันหวยออก สื่อมักจะให�ความสําคัญกับการนําเสนอข*าวท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสู*การ
ให�ประชาชนตีเป7นตัวเลขเพ่ือนําไปซ้ือหวย หรือแม�กระท่ังการนําเสนอข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับผู�ถูกรางวัลหรือ
ถูกหวยว*านําตัวเลขหรือได�ตัวเลขดังกล*าวมาจากท่ีใด หรือการนําเสนอข*าวเก่ียวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะ
ดารา นักร�อง นักแสดงท่ีถูกรางวัลบ*อย ๆ และออกมาใบ�หวยให�กับประชาชนในแต*ละงวด ตลอดจนการนําเลข
ทะเบียนรถยนต0ของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงทางการเมือง หรือจากการประสบอุบัติเหตุร�ายแรงมาเป{ดเผย ซ่ึงเป7น
ลักษณะการชี้นําว*าตัวเลขดังกล*าวอาจเป7นตัวเลขท่ีจะออกรางวัลในงวดต*าง ๆ เป7นต�น 
 

 
 

ท่ีมา: ให�เลขเด็ด ศาลตาเมฆ-ยายหมอก ฟMเจอริ่งใบ�หวย เลขท�าย 3 ตัวเกลี้ยงแผง 
https://www.youtube.com/watch?v=USzRTDZ_pnA 
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ท่ีมา: ชาวบ�านแห*ขอโชคลาภ ‘ต�นมะค*ายักษ0’ อายุกว*า 300 ปM,  
https://news.mthai.com/general-news/726752.html 

 
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

การรายงานข*าวของสื่อมวลชนท้ังสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0ในลักษณะนี้  อาจเป7นการชี้นําให�
ประชาชนหลงเชื่อและงมงายต*อเรื่องของสิ่งศักด์ิและการแสวงหาโชคลาภต*าง ๆ อันเป7นการมอมเมาประชาชน
ในทางท่ีไม*ถูกต�อง ซ่ึงการนําเสนอข*าวเช*นนี้อาจเป7นการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง หลักแห�ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน ได� 

 

 กรณีศึกษาท่ี 19 การนําเสนอข�อมูลข*าวปลอมโดยเฉพาะข*าวสารเก่ียวกับสุขภาพ   
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 มีการรายงานเป7นประจําทุกปM 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 

การเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารต*าง ๆ โดยเฉพาะข�อมูลเก่ียวกับสุขภาพท่ีเกิดข้ึนบนโลกออนไลน0จํานวน
มากในปEจจุบัน มีท้ังข�อมูลท่ีเป7นข�อเท็จจริงท่ีถูกต�องมีประโยชน0ต*อประชาชน และข�อมูลท่ีเป7น “ข*าวปลอม” ท่ี
ถูกสร�างข้ึนและส*งต*อกันบนโลกออนไลน0 ซ่ึงในกรณีนี้ พบว*า สื่อมวลชนเองมีการนําข�อมูลข*าวสารด�านสุขภาพ
ท่ีปรากฎบนโลกออนไลน0มานําเสนอต*อผ*านช*องทางสื่อสารของตนเอง ซ่ึงข�อมูลข*าวสารบางเรื่องท่ีสื่อมวล
นํามาเสนอต*อ เข�าข*ายเป7นข�อมูลปลอม ซ่ึงอาจสร�างความเข�าใจผิดให�กับประชาชนผู�รับข�อมูลข*าวสารได� 
ยกตัวอย*างเช*น 

1) การนําเสนอข*าวว*าการรับประทานชาไขมุกจะทําให�ลําไส�อุดตัน โดยมีการนําเสนอข*าวการ
รับประทานชาไข*มุกของเด็กหญิงวัย 14 ปM ท่ีประเทศจีน และหนุ*มวัย 20 ปM ท่ีประเทศเวียดนามแล�วทําให�ลําไส�
อุดตัน (ข*าวดังกล*าวนี้มีลักษณะท่ีเข�าข*ายเป7นข*าวปลอม เนื่องจากการตรวจสอบทางการแพทย0พบว*า ไข*มุกท่ี
อยู*ในชานั้นทํามาจากวัสดุท่ีย*อยง*ายและไม*น*าจะเป7นสาเหตุท่ีทําให�ลําไส�อุดตัน) โดยสื่อมวลชนบางสํานักมีการ
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นําเสนอข*าวสารโดยขาดการตรวจสอบว*า ข*าวท่ีตนเองนํามาเผยแพร*หรือบอกต*อนั้นเป7นข�อเท็จจริงหรือไม* ซ่ึง
อาจก*อให�เกิดความเข�าใจผิดกับประชาชนได�โดยตรง 

 

 
 

ท่ีมา: หนุ*มวัย 20 กินชาไข*มุกวันละ 3 แก�ว พบจุดจบเป7นลําไส�อุดตันรุนแรง เกือบตาย 
https://hilight.kapook.com/view/192529 

 

 
ท่ีมา: คุณหมอในจีนตรวจเด็กหญิงวัย 14 พบเม็ดชานมไข*มุกเต็มท�อง วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 

https://www.komchadluek.net/news/foreign/374639 
 

2) การนําเสนอข*าวสารเก่ียวกับการใช�การ0ดพลังงานเพ่ือรักษาโรค พบว*า สื่อออนไลน0บางสํานัก ได�
นําเสนอข*าวท่ีการพาดหัวข*าวอาจทําให�เกิดความเข�าใจผิดได� เช*น “การ0ดพลังงาน” ใช�แบบไหนให�เมพขิง ๆ” 
หรือการรายงานข*าวของสถานีโทรทัศน0บางช*องท่ีอาจทําให�เกิดความเข�าใจผิดได� แม�รายละเอียดของเนื้อข*าวมี
การเตือนให�ผู�รับสารทราบว*าอาจเป7นข*าวปลอมก็ตาม 
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ท่ีมา :  "การ0ดพลังงาน" ใช�แบบไหนให�เมพขิงๆ 

https://www.komchadluek.net/news/hotclip/375388 

 
ท่ีมา:  ข*าวอรุณอมรินทร0: อ้ึง! ชาวบ�านแห*ซ้ือบัตรพลังงานรักษาโรค แค*แตะ - อธิษฐานก็หายปLวย 

https://www.youtube.com/watch?v=ajL_PdyJP6Q 
  
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

กรณีสื่อมวลชนได�นําข*าวสารด�านสุขภาพท่ีมีการแชร0หรือการส*งต*อกันบนโลกออนไลน0มานําเสนอตาม
ตัวอย*างข�างต�น เป7นการนําเสนอข*าวท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรง
ของข�อมูลข�าวสาร เนื่องจากขาดการตรวจสอบข�อมูลหรือข�อเท็จจริงให�ถูกต�องก*อนนําเสนอ รวมถึงขัดต*อ
จริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง ประโยชน(ทางธุรกิจ การไม�มีผลประโยชน(ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง เนื่องจาก
การนําเสนอบางข*าว อาจทําให�เป7นการสนับสนุนผลิตภัณฑ0สินค�าเหล*านั้นโดยไม*เจตนา 

 

 กรณีศึกษาท่ี 20 การโฆษณาแฝงท่ีปรากฏในการนําเสนอข*าวสาร 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 มีการรายงานเป7นประจําทุกปM 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 ตามหลักจริยธรรมสื่อสารมวลชน ผู�ประกอบธุรกิจสื่อ และผู�ประกอบวิชาชีพ นักสื่อสารมวลชน 
โดยเฉพาะรายการข*าว คือผู�ท่ีต�องทําหน�าท่ีเสมือนผู�เฝHาประตู (Gatekeeper) เพ่ือนําเสนอข�อมูลข*าวสารและ
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ข�อเท็จจริงของเหตุการณ0ต*าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไปสู*ประชาชน ควรต�องหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพ ข�อความ
หรือตรายี่ห�อสินค�า บริการเพ่ือธุรกิจการค�า และการส*งเสริมการขายในรายการข*าว ตลอดจนต�องมีความ
ซ่ือสัตย0ต*อหน�าท่ี ไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน ไม*นําเสนอหรือรายงานข*าวสารท่ีเป7นลักษณะของโฆษณาแฝง หรือ
เพ่ือประโยชน0ส*วนตัว หรือเพ่ือความได�เปรียบทางธุรกิจ ผู�ประกาศ หรือผู�ดําเนินรายการข*าวไม*ควรเป7นพรีเซน
เตอร0 ในชิ้นงานโฆษณาสินค�าหรือบริการทางธุรกิจ จากการสํารวจประเด็นการกระทําผิดจริยธรรมในการ
นําเสนอข�อมูลข*าวสารทางด�านต*าง ๆ ของสื่อมวลชน พบว*า รายการข*าวบางส*วนมีลักษณะการดําเนินการหรือ
การกระทําท่ีอาจเป7นการละเมิดหรือกระทําผิดหลักจริยธรรม ได�แก* 

1) รายการข*าว ท่ีมีการจัดรายการในลักษณะโฆษณาประชาสัมพันธ0ผู�สนับสนุนการดําเนินรายการ 
โดยโฆษณาท่ีปรากฏในรายการ พบว*า พิธีกรหรือผู�ดําเนินรายการ มีการกล*าวขอบคุณผู�สนับสนุนในด�านท่ีพัก 
และการเดินทางไปจัดทํารายการหรือรายงานข*าวสัญจรนอกสถานีโทรทัศน0 ซ่ึงการโฆษณาท่ีถือเป7นส*วนหนึ่งใน
การรายงานข*าว 

 

 
ท่ีมา :  ขอบคุณ ณ นิรันดร0 โรแมนติกบูทีค รีสอร0ท และบางกอกแอร0เวย0 สนับสนุนเรื่องเล*าเช�านี้สัญจร

เชียงใหม* (https://www.youtube.com/watch?v=es10AN3fxYU) 
 

2) รายการข*าว ท่ีมีโฆษณาแฝงในลักษณะการวางสินค�าหรือติดปHายโฆษณาสินค�าไว�ในรายการ เพ่ือให�
ประชาชนเห็น โดยท่ีพิธีกรหรือผู�ดําเนินรายการมิได�มีการพูดหรือโฆษณาให�กับผลิตภัณฑ0นั้น ๆ  

 
ท่ีมา: ข*าวเท่ียงช*องวัน | highlight | 25 พฤศจิกายน 2562 | ข*าวช*องวัน | one31 

https://www.youtube.com/watch?v=Fsgslr8LJ 
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 3) พิธีกรหรือผู�ประกาศข*าว รับเป7นพรีเซ็นเตอร0 (Presenter) ให�กับสินค�าหรือผลิตภัณฑ0 และทําการ
โฆษณาให�กับสินค�าและผลิตภัณฑ0ผ*านรายการของตนเอง ยกตัวอย*างเช*น พิธีกรรายการสถานีรักษ0โลก และ 
360 องศา Entertainment รับเป7นพรีเซ็นเตอร0 (Presenter) ให�กับผลิตภัณฑ0ตราแม*ครัว โดยมีการตอกย้ํา
ด�วยโลโก�ของสินค�า และโลโก�ของรายการ เป7นต�น 

 
 

 
 

ท่ีมา: โฆษณาสุดหวานของคู*รักนักข*าว "แซ็ก - ปอ" กับซีอ๊ิวขาว สูตร 1 ตราแม*ครัวฉลากทอง 
https://www.youtube.com/watch?v=-xdnwgw2xUY 

 

4) พิธีกรหรือผู�ประกาศข*าว รับเป7นพรีเซ็นเตอร0 (Presenter) ให�กับสินค�าหรือผลิตภัณฑ0เท*านั้น 

 
 

ท่ีมา: นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพของช*องปาก 
https://www.youtube.com/watch?v=cs5mY02AMS0 

 
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

กรณีการโฆษณาให�กับผู�สนับสนุนรายการ และสินค�าหรือผลิตภัณฑ0ต*าง ๆ ของรายการประเภทข*าว
และผู�ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามท่ียกตัวอย*างมาข�างต�น มีลักษณะเป7นการกระทําท่ีอาจขัดต*อจริยธรรม
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สื่อมวลชนเรื่อง ประโยชน(ทางธุรกิจ การไม�มีผลประโยชน(ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง และ การเคารพต�อ
กฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพส่ือสารมวลชน และซ่ือตรงต�อจรรยาบรรณ 

 

 2) ข%าวสารท่ีละเมิดจริยธรรมจรรยาบรรณในต%างประเทศ 

 กรณีศึกษาท่ี 21 การรายงานข*าว สถานีโทรทัศน0 Fox News รายงานข*าวผิดพลาด 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2558 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 

กรณีนี้เกิดข้ึนจาก นักข*าวของสํานักข*าว Fox News ได�ทําการสัมภาษณ0นายสตีฟ อีเมอร0สัน (Steve 
Emerson) นักวิเคราะห0การก*อการร�าย เก่ียวกับพ้ืนท่ี No - Go zone หรือเขตห�ามเดินทาง หลังจากเกิด
เหตุการณ0ก*อการร�ายในฝรั่งเศส โดยนายสตีฟได�ให�สัมภาษณ0ว*า เขต No - Go zone ไม*ได�มีแค*ในประเทศ
ฝรั่งเศสเท*านั้น แต*ยังแพร*กระจายในอังกฤษ สวีเดน และเยอรมันด�วย เนื่องจากรัฐบาลในประเทศเหล*านี้ไม*ใช�
อํานาจอธิปไตย ทําให�มีโซนท่ีศาลอิสลามถูกต้ังข้ึนและความหนาแน*นของชุมชนอิสลามมีมากข้ึน เป7นท่ีท่ี
ตํารวจไม*เข�าไป พ้ืนท่ีเหล*านี้จึงเปรียบเสมือนประเทศท่ีถูกแยกออกจากประเทศ หรือเป7นรัฐท่ีถูกแบ*งแยกอยู*
ภายในรัฐของตัวเอง โดยเฉพาะเมืองเบอร0มิงแฮม (Birmingham) ซ่ึงผู�ท่ีอาศัยอยู*มีแต*ชาวมุสลิมท้ังหมด คนท่ี
ไม*ใช*มุสลิมจะไม*เดินทางไป และในบางส*วนของลอนดอนมีตํารวจศาสนาอิสลามคอยตรวจสอบคนท่ีไม*ใส*
เครื่องแต*งกายตามหลักศาสนาอิสลามด�วย และในตอนท�ายเม่ือนักข*าวสอบถามนายสตีฟถึงจํานวนของ
ผู�ก*อการร�ายท่ีเป7นผู�หญิง เขาได�ให�สัมภาษณ0ว*ามีจํานวนผู�ก*อการร�ายอยู*จํานวนหนึ่งแต*ไม*สามารถบอกจํานวนท่ี
แน*ชัดได� และยืนยันว*ากลุ*มนี้เป7นกลุ*มท่ีถูกฝ�กมา และหลังจากการโจมตีผู�ก*อการร�ายในตะวันออกกลาง เขา
พบว*าในสหราชอาณาจักรมีผู�หญิงท่ีสวมใส*ผ�าคลุมหน�า (burqa) เพ่ือป{ดบังตัวตน จากบทสัมภาษณ0 ส*งผลให�
เกิดเสียงวิพากษ0วิจารณ0อย*างหนัก จน Fox ต�องแถลงการณ0ขอโทษอย*างเป7นทางการ พร�อมกับยอมรับว*า
นําเสนอผิดพลาด ทําให�คนท่ัวไปเข�าใจชาวมุสลิมท่ีอยู*ในยุโรปในทางท่ีผิด และเกิดความหวาดกลัวชาวมุสลิม 

 

 
ท่ีมา: Fox News กับคําโกหกสร�างความหวาดกลัวอิสลาม

https://www.youtube.com/watch?v=RZaDLSYanQc 
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 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
 กรณีการนําเสนอข*าวของสํานักข*าว Fox News ดังกล*าวแสดงให�เห็นถึงการทําหน�าท่ีท่ีขัดหลัก
จริยธรรมในเรื่อง การแสวงหา และความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร เนื่องจากขาดการตรวจสอบ
ข�อมูลให�ถูกต�องก*อนนําเสนอ อีกท้ัง ยังขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่อง ความสมดุล เป"นธรรม เสมอภาค 
รอบด�าน หลากหลายความคิดเห็น อันส*งผลต*อการขัดจริยธรรมเรื่อง การส่ือสารท่ีสร�างความเกลียดชัง ท่ี
ส*งผลให�ชุมชนมุสลิมท่ีอาศัยอยู*ในประเทศต*าง ๆ ถูกมองได�ว*า เป7นกลุ*มบุคคลท่ีเป7นอันตรายต*อสังคม 
นอกจากนี้ การนําเสนอเรื่องราวดังกล*าวยังเก่ียวข�องกับความสัมพันธ0ระหว*างเชื้อชาติ และส*งผลกระทบต*อ
ภาพลักษณ0ของชาวมุสลิม ซ่ึงภายหลังเกิดกระแสวิพากษ0วิจารณ0ว*าข*าวนี้เป7นความจริงหรือไม* ส*งผลให�นักข*าว
สถานีโทรทัศน0 Fox News ดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงใหม* แล�วพบว*า จริง ๆ แล�วในเมืองเบอร0มิงแฮม 
(Birmingham) มีประชากรเพียงร�อยละ 22 ท่ีเป7นชาวมุสลิมและไม*มีการแบ*งแยกพ้ืนท่ี No – Go zone หรือ
เขตห�ามเข�า ตามท่ีนายสตีฟได�ให�สัมภาษณ0ไว� ทางสถานีโทรทัศน0 Fox News จึงได�ออกมาชี้แจงแก�ไขข�อมูล 
พร�อมกล*าวขอโทษผู�ชมและผู�ท่ีได�รับผลกระทบทุกฝLาย 
 
 กรณีศึกษาท่ี 22 สถานีโทรทัศน0ช*องหนึ่งรัสเซียรายงานข*าวปลอม Russian propaganda TV 
channel says sorry for fake report about Ukraine's Maidan anniversary 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2561 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว  

สถานีโทรทัศน0เพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ0 (Propaganda) ช*อง One ของรัสเซีย กล*าวขอ
โทษต*อกรณีรายงานข*าวปลอม เก่ียวกับการนําเสนอภาพพลเมืองชาวเบลารุสว*าเป7นนักเคลื่อนไหวชาวยูเครนท่ี
น*าสงสารในวันครบรอบรําลึกถึงกลุ*มผู�ประท�วงของชาวยูเครน (Ukrain’sMaidan anniversary)  

จากการตรวจสอบข�อมูลของบุคคลท่ีให�สัมภาษณ0ในคลิปวันครบรอบ Maidanบริการสื่อของช*องบอก
กับเอเจนซ่ีข*าวรัสเซียว*า จริงๆ แล�วเขาเป7นชาวเบลารุส โดยนักโฆษณาชวนเชื่อชาวรัสเซียอ�างว*ากลุ*มนักข*าว
พาร0ตไทม0ท่ีไม*ได�เป7นพนักงานประจําของช*อง One พัวพันกับการผลิตวิดีโอนี้ ซ่ึงพวกเขายอมรับภายหลังว*า
พวกเขาถ*ายทําเพ่ือนของพวกเขาแทนท่ีคลิปสัมภาษณ0นาย KryviyRih ชาวยูเครน เนื่องจากคลิปต�นฉบับมี
ปEญหาทางเทคนิคและในขณะนั้นพวกเขาจําเป7นต�องออกอากาศด*วน เขาจึงตัดสินใจถ*ายทําคลิปใหม*โดยใช�
เพ่ือนเขาท่ีชื่อ VitalyYurchenko ท่ีเป7นชาวเบลารุสแทน ทําให�ช*อง One เสียใจกับเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึน 
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ท่ีมา: The Russian propagandists claim stringers were involved in the production of the video. 
https://www.unian.info/politics/10367997-russian-propaganda-tv-channel-says-sorry-for-fake-

report-about-ukraine-s-maidan-anniversary-video.html 
 
ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

 กรณีนักข*าวพาร0ทไทม0ท่ีทางช*อง One ของรัสเซียได�ผลิตคลิปปลอม โดยใช�เพ่ือนเขามาเป7นผู�ให�
สัมภาษณ0ชาวยูเครนแทนบุคคลจริงในข*าว เนื่องจากคลิปต�นฉบับเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค และส*งให�ช*อง 
One ออกอากาศ โดยไม*มีการตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลก*อนนําเสนอ ทําให�เกิดความผิดพลาดและต�อง
ออกมาขอโทษต*อความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน สะท�อนให�เห็นว*าการกระทําของนักข*าว ท้ังนักข*าวพาร0ทไทม0และ
นักข*าวช*อง One เป7นการกระทําท่ีผิดหลักจริยธรรมในเรื่อง การแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของ
ข�อมูลข�าวสาร และขัดต*อจริยธรรมเรื่อง การเคารพต�อกฎหมาย การรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชนและความซ่ือตรงต�อจรรยาบรรณ 
 

 กรณีศึกษาท่ี 23 การรายงานข*าวคลิปวิดีโอหญิงถูกพ*อข*มขืนและทําร�ายร*างกาย (Woman raped 
so often by dad as girl she developed 2,500 personalities to survive) 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2562 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 

สํานักข*าว Mirror online ได�นําเสนอเรื่องราวอันขมข่ืนของผู�หญิงคนหนึ่งท่ีชื่อ Jeni Haynes เธอถูก
พ*อท่ีชื่อ Richard Haynes ข*มขืนต้ังแต*อายุ 4 ขวบ จนถึงอายุ 14 ปM จนเธอต�องพัฒนาบุคลิกภาพข้ึนมาใหม*ถึง 
2,500 แบบเพ่ือรับมือกับความเจ็บปวดท่ีเธอต�องเผชิญ โดยข*าวนี้ได�รายงานบทสัมภาษณ0ของ Jeni อย*าง
ละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีท่ีเธอถูกพ*อขมข่ืน โดยถอดบทสัมภาษณ0ของ Jeni ท่ีพูดไว�ในรายการ “60 Minutes” 
อย*างละเอียด เธอเป{ดเผยว*า เธอถูกพ*อข*มขืนท้ังในห�องนอน ม�านั่ง โรงเก็บของ ห�องซักรีด อย*างไม*รู�จบ จนเธอ
ต�องเข�ารับการผ*าตัดหลายครั้งหลังจากถูกพ*อทําร�าย นอกจากบทสัมภาษณ0ดังกล*าว ในข*าวนี้ยังได�นําคลิปของ



 

 - 162 -  

 

ตํารวจท่ีบันทึกภาพในตอนท่ี Jeni พาตํารวจไปชี้สถานท่ีเกิดเหตุซ่ึงเป7นบ�านท่ีเธออาศัยอยู*กับพ*อในตอนเด็กมา
นําเสนอ โดยในคลิปได�นําเสนอให�เห็นภาพของ Jeni ท่ีรู�สึกสะเทือนใจอย*างมากท่ีต�องกลับไปยังบ�านหลังนั้น 
และพยายามควบคุมตัวเองให�สามารถเผชิญความจริงอันโหดร�ายอีกครั้ง โดยเธอได�พูดว*า “โอ� พระเจ�า หายใจ
ลึก ๆ เธอสามารถทํามันได� มันยังคงเหมือนเดิม ม�านั่งตรงนั้นยังคงเหมือนเดิม” 

 

 
ท่ีมา:  Woman raped so often by dad as girl she developed 2,500 personalities to survive, 

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/woman-raped-often-dad-girl-16207610 
 

ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
 จากข*าวดังกล*าว แสดงให�เห็นว*าสื่อ Mirror online ได�มีการรายงานข*าวของผู�หญิงคนหนึ่งท่ีถูกพ*อ

แท� ๆ ข*มขืน ซ่ึงนํารายละเอียดมาจากเทปบันทึกภาพรายการ “60 Minutes” ของประเทศออสเตรเลีย โดย
เนื้อหาข*าวได�มีการเป{ดเผยชื่อนามสกุล และรูปของเหยื่อต้ังแต*เด็กจนถึงปEจจุบัน ซ่ึงเป7นการกระทําท่ีขัดต*อ
หลักจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่องของ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล  และขัด
ต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การปกปBองและปฏิบัติต�อแหล�งข�าวอย�างเป"นธรรม เนื่องจากมีการรายงาน
เหตุการณ0 สถานท่ีท่ีเหยื่อถูกพ*อทําร�ายอย*างละเอียดเห็นภาพ และยังมีการนําคลิปของตํารวจท่ีบันทึกภาพ
ตอนท่ีเหยื่อพาตํารวจไปตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุซ่ึงเป7นบ�านท่ีเธอถูกพ*อข*มขืนเม่ือตอนเธอเป7นเด็ก โดยคลิป
ดังกล*าวได�นําเสนอภาพของเหยื่อท่ีกําลังรู�สึกเจ็บปวดใจ สะเทือนใจ ร�องไห� และพยายามควบคุมตัวเอง เม่ือ
ต�องกลับไปยังบ�านท่ีเกิดเหตุอีกครั้ง การนําภาพดังกล*าวมานําเสนอเพ่ิมเติมจากเนื้อหาข*าวท่ีทาง Mirror ได�มี
การรายงานเหตุการณ0ไว�อย*างละเอียดแล�ว แม�นจะอ�างอิงว*านํามาจากการสัมภาษณ0ในรายการโทรทัศน0ชื่อดัง 
แต*ผู�ท่ีไม*ได�อยู*ในออสเตรเลียไม*สามารถเข�าถึงเนื้อหาของรายการนี้ในตอนนั้นได� เป{ดเผยเฉพาะในสื่อออนไลน0 
จึงเป7นการนําเสนอท่ีมิได�ทําการปกปHองแหล*งข*าวและเป7นการละเมิดสิทธิส*วนบุคคล แม�ว*าผู�หญิงท่ีตกเป7น
เหยื่อจะยินยอมให�มีการเป{ดเผยข�อมูลส*วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุลได� เนื่องจากเหตุผลในเชิงคดีความ แต*การนํา
คลิปนี้มานําเสนอนั้น เป7นการขัดต*อจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนท่ีไม*ควรเผยแพร*ข�อมูลใดหากไม*มี
เหตุผลสมควรและควรคํานึงถึงศักด์ิศรีและสิทธิของผู�เคราะห0ร�ายด�วย  
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 กรณีศึกษาท่ี 24 การรายงานข*าวการประหารชีวิตหมอดูหญิงชาวเกาหลีเหนือ 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2562 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 

เว็บไซต0ข*าวออนไลน0 Mail online ของสํานักข*าว Daily mail ประเทศอังกฤษ รายงานว*าได�มี
แหล*งข*าวภายในประเทศเกาหลีเหนือเป{ดเผยต*อวิทยุเอเชียเสรี หรือ Radio Free Asia ว*า ทางการเกาหลี
เหนือ ได�ลงโทษประหารชีวิตหมอดูหญิง 2 คน ต*อหน�าฝูงชนนับหม่ืนคนท่ีถูกบังคับให�มาดูการประหารท่ี
สะเทือนใจครั้งนี้ ณ เมืองชงจิน ทางภาคเหนือของประเทศ เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ในขณะท่ีหมอดูหญิง
อีกคน ซ่ึงเป7นรายท่ี 3 ท่ีถูกดําเนินคดีในครั้งนี้ด�วย ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ซ่ึงแหล*งข*าวเป{ดเผยว*าการ
กระทําดังกล*าวเป7นไปเพ่ือรักษาระเบียบทางสังคม เนื่องจากเกาหลีเหนือกลัวว*าการเชื่อโชคลางจะ
แพร*กระจายมากเกินไปและเป7นการคุกคามต*ออํานาจของผู�นํา หมอดูหญิงท้ัง 3 คนนี้ เป7นหมอดูในกลุ*มท่ีต้ัง
ชื่อว*า “กลุ*มดาว 7 ดวง (Seven Star Group)” และยังอ�างว*า มีเด็ก 2 คน อายุ 3 และ 5 ขวบ สามารถเป7น
คนทรงเจ�า และทํานายทายทักอนาคตได� 
 นอกจากนี้ ในข*าวยังระบุว*า แหล*งข*าวได�เป{ดเผยว*า สาเหตุท่ีทางการเกาหลีเหนือ ซ่ึงปกครองประเทศ
ในระบอบคอมมิวนิสต0 ตัดสินประหารชีวิตหมอดูหญิงท้ัง 2 คน เนื่องจากมองว*าการดูหมอ ถือเป7นภัยคุกคาม
ต*อระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต0 และต�องการรักษากฎระเบียบในสังคมไว� ขณะท่ีปEจจุบันมีผู�คนนิยมดู
หมอดู เพ่ือทํานายทายทักโชคชะตาของตนเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ แม�แต*เจ�าหน�าท่ีระดับสูงและครอบครัว
เจ�าหน�าท่ีด�านตุลาการก็ยังมาดูหมอ ก*อนท่ีจะจัดพิธีแต*งงาน หรือบรรลุข�อตกลงทางธุรกิจนอกจากนั้น ทางการ
เกาหลีเหนือจะไม*อดทนต*อภัยใด ๆ ก็ตามท่ีจะคุกคามต*ออํานาจของคิม จอง อึน ท่ีถูกยกย*องไม*ใช*แค*เพียงผู�นํา
สูงสุดเท*านั้น แต*ยังถูกยกให�มีสถานะก่ึงเทพเลยทีเดียว 
 

 
ท่ีมา:  North Korea shoots dead two female fortune tellers in public  exwcution with tens of thousands of 

people forced to watch, https://www.dailymail.co.uk/news/article-6911347/North-Korea-two-female-fortune-
tellers-shot-dead-public-execution.html 
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ท่ีมา:  ไทยรัฐออนไลน0 “ช็อก เกาหลีเหนือ ประหาร 2 หมอดูหญิง บังคับคนนับหม่ืนมาดูนาทียิง” 
วันท่ี 12 เมษายน 2562 

 https://www.thairath.co.th/news/foreign/1543481   
 

 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 
กรณีการนําเสนอข*าวของเว็บไซต0 Mail online ของสํานักข*าว Daily mail ว*าประเทศเกาหลีเหนือได�

ทําการประหารหมอดูหญิงสองคน และบังคับให�ประชาชนชมการลงโทษดังกล*าว   โดยอ�างว*ามีแหล*งข*าว
ภายในประเทศเป7นผู�เป{ดเผยข�อมูลดังกล*าวนั้น การนําเสนอข*าวของเว็บไซต0 Mail online  ซ่ึงเป7นสื่อท่ีได�รับ
ความนิยมจากคนจํานวนมาก โดยท่ีไม*บอกท่ีมาของแหล*งข*าวท่ีแท�จริงหรือทําการปกป{ดแหล*งข*าวเช*นนี้ ทําให�
ไม*สามารถตรวจสอบข�อเท็จจริงได� อาจจะขัดต*อจริยธรรมเรื่อง การแสวงหา และความถูกต�องเท่ียงตรงของ
ข�อมูลข�าวสาร ท่ีได�นําเสนอผ*านทางเว็บไซต0ของตนเองก็เป7นได� และการนําเสนอข*าวดังกล*าวยังเป7นการตอก
ย้ําให�คนมีภาพความโหดร�าย ไร�มนุษยธรรมของผู�นําประเทศเกาหลีเหนือ โดยไม*สามารถตรวจสอบข�อมูลท่ีแน*
ชัดได�เนื่องจากระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต0 ซ่ึงการนําเสนอข*าวท่ีสร�างความเสียหายต*อประเทศและ
ผู�นําประเทศจากข�อมูลท่ีได�จากแหล*งข*าวท่ีมิอาจตรวจสอบความน*าเชื่อถือได� อาจเป7นการขัดต*อจริยธรรมเรื่อง 
ความสมดุล เป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความคิดเห็น นอกจากนี้อาจส*งผลกระทบต*อ
ภาพลักษณ0ท่ีประเทศต*าง ๆ มีต*อประเทศเกาหลีเหนือ และอาจก*อให�เกิดความขัดแย�งหรือความไม*พอใจของ
ประเทศเกาหลีเหนือท่ีมีต*อประเทศอังกฤษซ่ึงเป7นประเทศเป{ดเผยข�อมูลในด�านท่ีไม*ดีหรือส*งผลกระทบในเชิง
ลบหรือเป7นการสร�างความเกลียดชังต*อประเทศเกลาหลีเหนือท่ีอาจนําไปสู*ความขัดแย�งระหว*างประเทศได� ซ่ึง
ขัดต*อจริยธรรมเรื่อง การส่ือสารท่ีสร�างความเกลียดชัง  ได� 
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 กรณีศึกษาท่ี 25 การชุมนุมประท�วงในฮ*องกง เพ่ือต*อต�านร*างกฎหมายการส*งผู�ร�ายข�ามแดนระหว*าง
ฮ*องกงและจีน 
 ปwท่ีเกิดเหตุการณ4 พ.ศ. 2562 
 สรุปรายละเอียดเนื้อหาข%าว 
 เหตุการณ0การชุมนุมประท�วงของประชาชนชาวฮ*องกงท่ีเริ่มข้ึนต้ังแต*ช*วงเดือนกุมภาพันธ0 2562 เพ่ือ
ต�องการต*อต�านและเรียกร�องให�รัฐบาลฮ*องกงยกเลิกร*างกฎหมายการส*งผู�ร�ายข�ามแดนในกลุ*มประเทศจีน 
ไต�หวัน และฮ*องกง  โดยร*างดังกล*าวมีสาระสําคัญท่ีเป{ดโอกาสให�ทางการจีนสามารถยื่นคําร�องขอให�ทางการ
ฮ*องกงส*งตัวผู�ต�องสงสัยในคดีอาชญากรรมร�ายแรง ครอบคลุมคดีฆาตกรรม และข*มขืน ซ่ึงประชาชนชาว
ฮ*องกงมองว*า ร*างกฎหมายดังกล*าวอาจเป7นการเป{ดโอกาสให�ทางการจีนใช�ช*องทางกฎหมาย เพ่ือข*มขู*รังแกคน
ฮ*องกงท่ีอพยพมาจากจีน หรือกลุ*มคนท่ีถูกมองว*าต*อต�านประเทศจีน ซ่ึงรวมไปถึงการมีส*วนได�ส*วนเสียและ
ผลประโยชน0ต*าง ๆ ทางการเมือง การชุมนุมประท�วงดังกล*าวได�เพ่ิมระดับความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เพราะ
นอกจากจะเรียกร�องให�รัฐบาลฮ*องกงยกเลิกร*างกฎหมายดังกล*าวแล�ว ประชาชนฮ*องกงยังเรียกร�องให�       
นางแคร0รี่ หล่ํา หัวหน�าฝLายบริหารเขตปกครองพิเศษฮ*องกงลาออกจากตําแหน*ง เนื่องจากเป7นผู�ผลักดันให�
รัฐสภาฮ*องกงพิจารณาร*างกฎหมายดังกล*าว โดยมองว*านางหล่ํา เห็นแก*ผลประโยชน0ของจีนแผ*นดินใหญ*
มากกว*าพลเมืองฮ*องกง การเรียกร�องยังรวมไปถึงความต�องการประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของชาวฮ*องกง
จากจีนเพ่ิมมากข้ึนให�เหมือนกับสมัยท่ีอยู*ใต�การปกครองของอังกฤษ  
 ประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน 

จากการสํารวจการนําเสนอข*าวเก่ียวกับการชุมนุมประท�วงในฮ*องกง เพ่ือต*อต�านร*างกฎหมายการส*ง
ผู�ร�ายข�ามแดนระหว*างฮ*องกงและจีนท่ีปรากฏผ*านสื่อมวลชนนั้น พบว*า สํานักข*าวต*างประเทศบางสํานัก
โดยเฉพาะในแถบประเทศตะวันตก รวมถึงสํานักข*าวออนไลน0 มีการรายงานข*าวสารท่ีมีความเองเอียง ท้ังการ
ใช�ข�อความพาดหัวท่ีแสดงให�เห็นถึงอคติต*อประเทศจีน โดยเฉพาะในด�านของความยุติธรรมทางกฎหมาย
เนื่องจากจีนเป7นประเทศคอมมิวนิสต0 เช*น การพาดหัวข*าวว*า “ฮ*องกงต�านกฎหมาย” “ส*งตัวผู�ต�องสงสัยให�จีน 
ชี้แผ*นดินใหญ*ไร�ความยุติธรรม - ส*อลิดรอนสิทธิ”   



 

 - 166 -  

 

 
ท่ีมา: ฮ*องกงต�านกฎหมาย “ส*งตัว” ผู�ต�องสงสัยให�จีน ชี้แผ*นดินใหญ*ไร�ความยุติธรรม-ส*อลิดรอนสิทธิ 

https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2462746 
 
รวมถึงการนําเสนอภาพข*าวท่ีแสดงให�เห็นการปะทะกันอย*างรุนแรงระหว*างกลุ*มนักศึกษากับตํารวจ

ฮ*องกง ซ่ึงมีความได�เปรียบจากการใช�อาวุธ รายงานข*าวขององค0กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty 
International) ท่ีระบุถึงกรณีท่ีตํารวจปราบปรามจลาจล ทําร�ายร*างกายนักศึกษาผู�ประท�วง การนําเสนอด�วย
ภาพและภาษาในลักษณะนี้ อาจเข�าข*ายการรายงานข*าวท่ีเอนเอียง เข�าข�างกลุ*มนักศึกษาท่ีประท�วง ตลอดจน
การรายงานข*าวของสํานักข*าวต*างประเทศในสหรัฐฯ ท่ีสนับสนุนและเห็นใจผู�ประท�วง อาจทําให�มองว*ารัฐบาล
ฮ*องกงเป7นผู�ร�าย   

 

 
 

ท่ีมา: VERIFIED: HONG KONG POLICE VIOLENCE AGAINST PEACEFUL PROTESTERS 

https://www.amnesty.org.hk/en/verified-hong-kong-police-violence-against-peaceful-

protesters/ 
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ท่ีมา: Hong Kong protests: Two people in serious condition with legislature on lockdown 
https://edition.cnn.com/2019/06/12/asia/hong-kong-protests-intl-hnk/index.html?no-

st=9999999999 
 
การรายงานและนําเสนอภาพข*าวในลักษณะดังกล*าว เป7นการละเมิดจริยธรรมในประเด็นเรื่อง ความ

สมดุลเป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความคิดเห็น เนื่องจากเข�าข*ายเป7นการรายงานข*าวเพียง
ด�านเดียวของสื่อต*างประเทศ ท่ีมองว*ากลุ*มผู�ประท�วงคือผู�ท่ีถูกกระทํา และขัดต*อจริยธรรมเรื่อง การส่ือสาร
เพ่ือสร�างความเกลียดชัง เนื่องจากการใช�ข�อความพาดหัวข*าวท่ีแสดงถึงอคติต*อรัฐบาลจีนและการนําเสนอ
ภาพข*าวท่ีแสดงถึงการใช�ความรุนแรงของเจ�าหน�าท่ีตํารวจต*อผู�ประท�วง อาจทําให�คนท่ัวไปเข�าใจสถานการณ0
ในทิศทางท่ีผู�ประท�วงต�องการ และขยายเป7นความขัดแย�งท่ีรุนแรงข้ึน รวมถึงขัดต*อจริยธรรมเรื่อง การ
แสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร เนื่องจากมีข�อสังเกตว*าอาจมีการนําเสนอข*าวปลอม 
เรื่องการก*อจลาจลของกลุ*มคนเสื้อดํา ท่ีออกมาสนับสนุนการประท�วงของกลุ*มนักศึกษา และถูกนําเสนอว*าเป7น
กลุ*มท่ีถูกกระทําจากเจ�าหน�าท่ีตํารวจ เม่ือมีการติดตามข*าวทางสื่อสังคมออนไลน0 ก็พบว*า กลุ*มคนเสื้อดําก็ได�
กระทํากับผู�อ่ืนท่ีไม*เก่ียวข�องกับการประท�วง  มีการเผาทําลายอาคารและสิ่งของ และทําร�ายคนจีนท่ีไม*ใช*พวก
เดียวกัน เป7นต�น 
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 ในการดําเนินโครงการ “การศึกษาและจัดทําข�อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน ตาม

โครงการสร�างชุมชนแห*งการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชน” จะต�องออกแบบการนําเสนอสื่อ

โสตทัศน0ในรูปแบบวีดีทัศน0 เพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนอย*างเป7นระบบ จํานวน 25 

กรณีศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 การนําเสนอสื่อโสตทัศน0เพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนอย*างเป7นระบบ
ประกอบด�วยวีดีทัศน0 2 แบบ ได�แก*  
 1) วีดิทัศน4บันทึกการสัมภาษณ4รายบุคคลตามกลุ%มเปuาหมายผู
เข
าร%วมการสัมภาษณ4 ได�แก* 
ผู�บริหารองค0กรสื่อ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนองค0กรวิชาชีพในกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน0 และผู�เก่ียวข�องในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน จํานวนท้ังสิ้น 26 คน โดยการสัมภาษณ0แต*ละคนจะมี
ความยาวตามการให�สัมภาษณ0จริง สําหรับใช�เป7นฐานข�อมูล  
 2) วีดิทัศน4ส%งเสริมการเรียนรู
จริยธรรมส่ือมวลชน ผ*านกรณีศึกษาจากสถานการณ0การรายงาน
ข*าวสารทางสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 ท่ีละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนท้ังในประเทศไทยและต*างประเทศ 
โดยมีการจําแนกกลุ*มของเนื้อหาตามการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน ออกเป7น 25 กรณีศึกษา มีความยาว
โดยประมาณไม*เกิน 12 นาที ต*อหนึ่งกรณีศึกษา โดยในแต*ละกรณีศึกษา จะมีการเล*าถึงท่ีมาของข*าว ประเด็น
ท่ีผิดจริยธรรม สาเหตุท่ีผิดจริยธรรม และแนวทางแก�ปEญหา โดยตัดต*อเรียบเรียงจากการให�สัมภาษณ0ของ
ผู�บริหารองค0กรสื่อ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนองค0กรวิชาชีพในกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน0 และผู�เก่ียวข�องในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน เพ่ือใช�สําหรับการฝ�กอบรมการเรียนรู�และพัฒนา
จริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนอย*างเป7นระบบ แบ*งชุดของวีดีทัศน0ส*งเสริมการเรียนรู�จริยธรรมสื่อมวลชนได� ดังนี้ 
  - ชุดท่ี 1 การเผยแพร%ความรุนแรง สะเทือนใจ (Violence) [1]  
  กรณีศึกษาท่ี 1 รายงานสดชายวัย 65 ปM ผูกคอเสียชีวิตบนเสาสัญญาณ เพ่ือประท�วงการล�อม
วัดพระธรรมกาย ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล 
  - ชุดท่ี 2 การเผยแพร%ความรุนแรง สะเทือนใจ (Violence) [2] 
  กรณีศึกษาท่ี 2 การรายงานข*าวแม*ใช�เท�าเหยียบคอลูกตนเองพร�อมกับใช�เชือกผูกติดไว�กับรั้ว

เหล็กก้ันข�างถนน ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องการปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความ

เสี่ยงหรือความรุนแรง 

 

4.5   การนําเสนอสื่อโสตทัศน4เพ่ือการเรียนรู
และพัฒนาจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนอย%าง
เป7นระบบ  
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  - ชุดท่ี 3 การส่ือสารท่ีสร
างความเกลียดชัง (Hate Speech) 

  กรณีศึกษาท่ี 3 “ทราย เจริญปุระ” สู�ไม*ถอย ดําเนินคดีสื่อดัง วงการสื่อได�บทเรียนอะไร 
ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องการแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร / สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรี
ความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล และการสื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชัง 
  - ชุดท่ี 4 ผลประโยชน4ทับซ
อน (Conflict of Interest) [1] 

  กรณีศึกษาท่ี 4 นายสรยุทธ0 สุทัศนะจินดา ผู�บริหารบริษัทไร*ส�ม จํากัด กรณี ไม*ชําระค*า
โฆษณา ยังปฏิบัติหน�าท่ีการรายงานข*าว ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องการเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ 
ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซ่ือตรงต*อจรรยาบรรณ  
  - ชุดท่ี 5 การละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright) 

  กรณีศึกษาท่ี 5 เว็บไซต0 OHOZAA.COM ทําการนําเสนอข*าวออนไลน0โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องการเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย0สินทางปEญญา  
  - ชุดท่ี 6 การเผยแพร%ความรุนแรง สะเทือนใจ (Violence) [3] 

  กรณีศึกษาท่ี 6 เสี่ยเกาะเต*า ใส*ชุดไบค0เกอร0ไลฟ�สดยิงตัวตาย ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่อง

หลักสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0และสิทธิส*วนบุคคล 

  - ชุดท่ี 7 การละเมิดสิทธิเด็ก / ละเมิดสิทธิส%วนบุคคล / รบกวนสถานการณ4ภัยพิบัติ 

(Children Right/ Human Right / Disaster Situation Interfering) 

  กรณีศึกษาท่ี 7 การช*วยชีวิต ทีมฟุตบอลหมู*ปLา ติดถํ้าหลวง ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องการ
แสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูล / สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล / 
หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถ่ิน / การปกปHอง 
คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง และการปกปHองและปฏิบัติต*อ
แหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม  
  - ชุดท่ี 8 การละเมิดสิทธิเด็ก (Children Right Violation) [1] 

  กรณีศึกษาท่ี 8 เด็กวัย 4 ขวบท่ีถูก เด็กชายวัย 13 ปM ล*วงละเมิดทางเพศ ละเมิดหลัก
จริยธรรมในเรื่อง การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง  
  - ชุดท่ี 9 การละเมิดสิทธิส%วนบุคคล (Privacy Violation) 

  กรณีศึกษาท่ี 9 คลิปข*าวนักการเมือง กับนักกิจกรรมสาว ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่อง
ประโยชน0สาธารณะ ความรับผิดชอบต*อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ และเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล   
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  - ชุดท่ี 10 ข%าวปลอม - ขาดการตรวจสอบ (Fake News - Non Verification) 

  กรณีศึกษาท่ี 10 “พีท แผงแตก” กุเรื่องหวย 90 ล�าน ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องการ
แสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร  
  - ชุดท่ี 11 ข%าวปลอม - อคติ (Fake News - Bias)  

  กรณีศึกษาท่ี 11 คลิปเสียง นายธนาธร จึงรุ*งเรืองกิจ กับนายทักษิณ ชินวัตร ของสํานักข*าว
เนชั่น ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่อง การแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร / ความสมดุล เป7น
ธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความคิดเห็น / ประโยชน0สาธารณะ ความรับผิดชอบต*อสังคมและความ
ม่ันคงของประเทศชาติ และการสื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชัง 
  - ชุดท่ี 12 การเผยแพร%ความรุนแรง สะเทือนใจ (Violence) [4] 

  กรณีศึกษาท่ี 12 เด็ก 8 เดือนนั่งรถเข็น เข�าไปใต�ท�องรถสิบล�อ เสียชีวิต ละเมิดหลัก
จริยธรรมในเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล 
  - ชุดท่ี 13 การเผยแพร%ความรุนแรง สะเทือนใจ (Violence) [5] 

  กรณีศึกษาท่ี 13 การรายงานข*าว เหตุการณ0 ไฟไหม�ห�างเซ็นทรัลเวิลด0 ละเมิดหลักจริยธรรม
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล 
  - ชุดท่ี 14 การละเมิดสิทธิเด็ก (Children Right Violation) [2] 

  กรณีศึกษาท่ี 14 นักเรียนอายุ 14 (น�องโยโย*) หนีตามพ*อเพ่ือน ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่อง
การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน และซ่ือตรงต*อจรรยาบรรณ / การ
ปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง และการปกปHองและปฏิบัติ
ต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 
  - ชุดท่ี 15 ความไม%เป7นธรรม (Unfairness) 

  กรณีศึกษาท่ี 15 การนําเสนอข*าว ของนายจตุภัทร0 บุญภัทรรักษา หรือไผ* ดาวดิน นัก
เคลื่อนไหว ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องการแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร / ความสมดุล 
เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น / ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม และ
การให�พ้ืนท่ีนโยบายสาธารณะ และเหตุการณ0สาธารณะท่ีสําคัญหรือร�ายแรงสะเทือนจิตใจ  
  - ชุดท่ี 16 ความไม%ถูกต
อง (Inaccuracy) 

  กรณีศึกษาท่ี 16 การนําเสนอข*าวเก่ียวกับคดีตายายเก็บเห็ดท่ีติดคุก ละเมิดหลักจริยธรรมใน
เรื่องการแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูล และความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน 
หลากหลายความเห็น  
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  - ชุดท่ี 17 การละเมิดศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย4 (Human Right Violation) [1] 

  กรณีศึกษาท่ี 17การนําเสนอข*าวเก่ียวกับสาวประเภทสอง ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล 
  - ชุดท่ี 18 มอมเมา (Bad Influence) 

  กรณีศึกษาท่ี 18 การนําเสนอข*าวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีให�โชคลาภแก*ประชาชน ละเมิดหลัก
จริยธรรมในเรื่องหลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญา
ท�องถ่ิน  
  - ชุดท่ี 19 ข%าวปลอม - การหลอกลวง (Fake News - Misleading)  

  กรณีศึกษาท่ี 19 การนําเสนอข�อมูลข*าวปลอมโดยเฉพาะข*าวสารเก่ียวกับสุขภาพ ละเมิด
หลักจริยธรรมในเรื่องการแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร และประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มี
ผลประโยชน0ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง  
  - ชุดท่ี 20 ผลประโยชน4ทับซ
อน (conflict of interest) [2] 

  กรณีศึกษาท่ี 20 การโฆษณาแฝงท่ีปรากฏในรายการข*าว ท้ังเนื้อข*าว การนําเสนอข*าว 
องค0ประกอบรายการข*าว ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องผลประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน 
และการโฆษณาแฝง และการเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ
ซ่ือตรงต*อจรรยาบรรณ 
  - ชุดท่ี 21 อคติ (Bias) [2] 

  กรณีศึกษาท่ี 21 Fox news ขอโทษ รายงานข*าวมุสลิมผิดพลาด ละเมิดหลักจริยธรรมใน
เรื่องการแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร / ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน 
หลากหลายความเห็น และการสื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชัง   
  - ชุดท่ี 22 ข%าวปลอม - สร
างเรื่อง (Fake News – Fiction) 

  กรณีศึกษาท่ี 22 สถานีโทรทัศน0ช*องหนึ่งรัสเซียรายงานข*าวปลอม Russian propaganda 
TV channel says sorry for fake report about Ukraine's Maidan anniversary ละเมิดหลักจริยธรรมใน
เรื่องการแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร และการเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ 
ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน และซ่ือตรงต*อจรรยาบรรณ 
  - ชุดท่ี 23 การละเมิดศักดิ์ศรีความเป7นมนุษย4 (Human Right Violation) [2] 

  กรณีศึกษาท่ี 23 การรายงานข*าวคลิปวิดีโอหญิงถูกพ*อข*มขืนและทําร�ายร*างกาย (Woman 
raped so often by dad as girl she developed 2,500 personalities to survive) ละเมิดหลักจริยธรรม
ในเรื่องการแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร และการเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ 
ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน และซ่ือตรงต*อจรรยาบรรณ  
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  - ชุดท่ี 24 อคติ (Bias) [3] 

  กรณีศึกษาท่ี 24 การรายงานข*าวการประหารชีวิตหมอดูหญิงชาวเกาหลีเหนือ  ละเมิดหลัก
จริยธรรมในเรื่อง การแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร / ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค 
รอบด�าน หลากหลายความเห็น และการสื่อสารเพ่ือสร�างความเกลียดชัง 
  - ชุดท่ี 25 อคติ (Bias) [4] 

  กรณีศึกษาท่ี 25 การชุมนุมประท�วงในฮ*องกง เพ่ือต*อต�านร*างกฎหมายการส*งผู�ร�ายข�ามแดน
ระหว*างฮ*องกงและจีน ละเมิดหลักจริยธรรมในเรื่องการแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร / 
ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น และการสื่อสารเพ่ือสร�างความเกลียดชัง 
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ผลการสัมภาษณ4 สรุปผลการศึกษา และข
อเสนอแนะ 
 
 
 

 

 ผลจากการสัมภาษณ0ผู�บริหารองค0กรสื่อ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนจากองค0กรวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 ผู�เก่ียวข�อง ในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน เก่ียวกับความคิดเห็นและ
มุมมองของการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนของกรณีศึกษาจํานวน 25 กรณีศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 26 คน พบ 
ประเด็นการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนในแต*ละกรณี ดังนี้ 

กรณีศึกษาท่ี 1 การรายงานข%าวเก่ียวกับชายวัย 65 ปw ปwนเสาสัญญาณโทรศัพท4 เพ่ือประท
วงการ
ประกาศใช
มาตรา 44 ปWดล
อมวัดพระธรรมกาย 

มีลักษณะท่ีขัดต*อ หลักจริยธรรมเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล
อันเป7นการละเมิดสิทธิของผู�ท่ีตกเป7นข*าว และการนําเสนอภาพท่ีอาจสร�างความสะเทือนใจให�กับผู�รับข*าวสาร 
โดยเฉพาะญาติของผู�ตกเป7นข*าวได� กล*าวคือ การรายงานสดผ*านสื่อสังคมออนไลน0เฟซบุ�ก (Facebook Live) 
มีข�อปฏิบัติสืบเนื่องมาจากการนําเสนอข*าวการฆ*าตัวตายของ ดร. ท*านหนึ่งท่ีโรงแรมย*านสุทธิสารของสื่อใหญ*
แห*งหนึ่ง ทําให�เกิดข�อปฏิบัติท่ีพึงระวังในการรายงานสดและถ*ายทอดเหตุการณ0ในลักษณะดังกล*าว โดย
สมาคมวิชาชีพ ฯ กําหนดว*าไม*ควรดึงภาพให�เห็นในระยะใกล� ควรทําให�ภาพไม*เห็นชัดเจน (Blur) ควรนําเสนอ
ภาพเชิงสัญญะทดแทนการนําเสนอภาพท่ีแสดงรายละเอียดข้ันตอนของการฆ*าตัวตาย  

อย*างไรก็ตาม ในการรายงานสดข*าวชายวัย 45 ปM ปMนเสาสัญญาณเพ่ือประท�วงการป{ดล�อมวัดและผูก
คอจนเสียชีวิตบนเสานั้น กลับปรากฏภาพการฆ*าตัวตายทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน0ในลักษณะท่ีละเมิด
จริยธรรมหลายประการ เช*น การไม*ปกป{ดภาพผู�ตาย การเสนอภาพในระยะใกล� การนําภาพจากสื่อสังคม
ออนไลน0ในระยะใกล�มาใช� ทําให�เห็นการถ*ายทอดภาพท่ีมีความรุนแรง ภาพท่ีหวาดเสียว สะเทือนอารมณ0 ท่ีไม*
ควรเผยแพร*ต*อสาธารณะ เป7นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิส*วนบุคคล และศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 ท่ีไม*เพียง
เฉพาะผู�เสียชีวิต แต*รวมไปถึงคนในครอบครัวและผู�ท่ีเก่ียวข�องใกล�ชิดกับผู�เสียชีวิตด�วย และยังเป7นภาพท่ีไม*
เหมาะสมสําหรับผู�ชมท่ีเป7นเด็กและเยาวชนด�วยเช*นกัน 
 สาเหตุท่ียังคงเห็นข*าวละเมิดจริยธรรมในกรณีนี้ เป7นเพราะลักษณะการนําเสนอแบบการรายงานสด 
เป7นเหตุการณ0เฉพาะหน�า ทําให�ตัดสัญญาณภาพไม*ทัน และด�วยนโยบายของสถานี ฯ ท่ีต�องการออกอากาศ

บทท่ี  5 

5.1 ผลการสัมภาษณ4ในเร่ืองจริยธรรมสื่อมวลชนทางสื่อวิทยุโทรทัศน4และสื่อออนไลน4 
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ภาพเหตุการณ0สด รวมถึงการไม*นําหลักปฏิบัติท่ีเคยตกลงกับสมาคมวิชาชีพฯ มาใช�จริงกับการทํางานของ 
ผู�ปฏิบัติงานท้ังภาคสนามและในสถานีฯ  
 ดังนั้น แนวทางการนําเสนอข*าวในลักษณะนี้อย*างมีจริยธรรมควรเริ่มต�นท่ีนโยบายของสถานีฯ หรือ
สํานักข*าว ท้ังวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0 ในการกําหนดแนวทางการนําเสนอหรือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ
สภาวิชาชีพฯ อย*างเคร*งครัด เป7นข้ันเป7นตอนในการนําเสนอเนื้อหาและภาพข*าวอาชญากรรมท่ีมีเหตุการณ0
หวาดเสียวและการฆ*าตัวตาย มีระบบบรรณาธิการท่ีเคร*งครัดเรื่องจริยธรรมมากกว*าความมุ*งหวังประโยชน0ทาง
ธุรกิจ ทีมปฏิบัติงานข*าวในห�องส*งและทีมข*าวภาคสนามควรได�รับการอบรมหลักการปฏิบัติงาน ท่ีเพ่ิมความ
ระมัดระวังการนําเสนอเรื่องราวและภาพออกอากาศสดในสถานการณ0ดังกล*าว และสามารถปฏิบัติงานเยี่ยงสื่อ
มืออาชีพท่ียึดหลักบรรทัดฐานจริยธรรมเป7นสําคัญ 

 
กรณีศึกษาท่ี 2 การรายงานข%าวแม%ใช
เท
าเหยียบคอลูกตนเองพร
อมกับใช
เชือกผูกติดไว
กับรั้วเหล็ก

ก้ันข
างถนน 
มีลักษณะท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การปกปBอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่อง

ความเส่ียงหรือความรุนแรง การรายงานเหตุการณ0ท่ีสื่อมวลชนนําคลิปวิดีโอของผู�ใช�เฟซบุ�กมาเผยแพร*ต*อใน
ข*าวออนไลน0 โดยเสนอภาพและพาดหัวข*าวท่ีแสดงให�เห็นถึงพฤติกรรมท่ีกระทํารุนแรงต*อเด็กหรือเยาวชน
อย*างชัดเจน โดยไม*มีการปกป{ดหรือทําภาพเบลอ และถูกเผยแพร*ต*อทางสื่อวิทยุโทรทัศน0ด�วยเบลอหน�าเด็ก
และผู�ปกครองแต*เพียงเล็กน�อย หรือไม*มีการเบลอหน�าและสัมภาษณ0ผู�ปกครองในภายหลัง ในคลิปข*าวยังได�
ยินเสียงร�องไห�ตะโกนของเด็กชายท่ีแสดงถึงความหวาดกลัวและฉายซํ้าไปมาหลายรอบ ประกอบกับการเล*า
ข*าวของผู�ดําเนินรายการข*าว ภาพความรุนแรงดังกล*าวส*งผลให�เกิดความสลดหดหู* สงสารเห็นใจเด็ก และมอง
ว*าเป7นการกระทําท่ีเกินกว*าเหตุของแม*เด็ก  
 ท้ังนี้ การปล*อยภาพความรุนแรงในครอบครัว ผู�ปฏิบัติงานข*าวควรคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม การเอา
ใจเขามาใส*ใจเรา ในการนําเสนอควรบังหน�าท้ังเด็กและแม*เด็ก ไม*ควรปล*อยชื่อแม*เด็กและสัมภาษณ0โดยไม*
ปกป{ด ไม*ควรปล*อยเสียงท่ีแสดงให�เห็นถึงคําพูดด�วยอารมณ0โกรธ และความเจ็บปวดของผู�เป7นลูกท่ียังเป7นเด็ก 
และเห็นกระบวนการทําร�ายร*างกาย อีกท้ัง การฉายซํ้าไปมาบ*อยครั้ง ยังส*อถึงเจตนาของการรายงานข*าวท่ี
ต�องการเร�าอารมณ0ผู�ชมให�เกิดความรู�สึกหนึ่งใดคล�อยตามการบรรยายของผู�ดําเนินรายการ 
 เหตุผลของการนําเสนอข*าวลักษณะดังกล*าวสามารถมองได�ว*าเป7นการใช�ภาพความรุนแรงของ
เหตุการณ0ข*าวเพ่ือสร�างยอดผู�ชมรายการ หรือเรตต้ิง (Rating) ด�วยวิธีคิดของทีมงานท่ีอาจมองว*าคือการ
กระตุ�นสังคมแบบหนึ่งเพ่ือเป7นอุทาหรณ0และไม*ให�เกิดเหตุการณ0แบบนี้อีก แต*อย*างไรก็ตาม การนําเสนอข*าว
สามารถทําได�หลายวิธีการท่ีดีกว*าเอาภาพจากคลิปมาใช�ท้ังหมด โดยใช�มุมมองการเล*าเรื่องท่ีแตกต*างออกไป 
และการเสนอภาพอย*างมีศิลปะด�วยความระมัดระวัง ไม*ต�องปล*อยภาพยาว ใช�การบัง การเบลอ การเอาเสียง
ออก ตัดภาพท่ีรุนแรง หรือใช�ภาพจําลองสถานการณ0 เล*าเรื่องโดยไม*จะเป7นต�องเร�าอารมณ0และผิดจริยธรรม 
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ไม*ต�องตามไปสัมภาษณ0แม*หรือผู�เห็นเหตุการณ0 และเพ่ิมประเด็นท่ีเป7นมุมมองในการแก�ไขปEญหาความรุนแรง
ในครอบครัว เพ่ือให�เกิดความรู� ความเข�าใจในเหตุและผล วิธีการแก�ไขอันสืบเนื่องจากสถานการณ0ข*าวนี้ 
 
 กรณีศึกษาท่ี 3 “ทราย เจริญปุระ” สู
ไม%ถอย ดําเนินคดีส่ือดัง วงการส่ือได
บทเรียนอะไร 

ข*าวนักแสดงสาว ทราย เจริญปุระ ฟHองหม่ินประมาท สํานักข*าวเนื่องจากเสนอพาดหัวข*าวว*านักแสดง
สาวเป7นลูกทรพี เป7นการกระทําท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การแสวงหา และความถูกต�องเท่ียงตรง 
ของข�อมูลข�าวสาร เรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล และจริยธรรมเรื่อง 
การส่ือสารสร�างความเกลียดชัง กล*าวคือ การท่ีสํานักข*าวออนไลน0พาดหัวข*าวเกินจริง ใช�ภาษาท่ีหวือหวา 
กล*าวร�าย ใช�คําท่ีไม*เหมาะสม ให�เกิดความเข�าใจผิดกับผู�ตกเป7นข*าว มุ*งหวังเพ่ือให�ผู�อ*านสนใจและเป{ดไปอ*าน
เนื้อข*าว (Click bait) ซ่ึงเนื้อหาไม*ตรงกับความหมายในสิ่งท่ีพาดหัวข*าวไว� เป7นการพาดหัวข*าวท่ีไม*ถูกต�อง
เท่ียงตรง ไม*เป7นธรรมต*อผู�ตกเป7นข*าว เป7นการทําร�ายกันด�วยถ�อยคํารุนแรงบนโลกออนไลน0 (Cyber bullying) 
สร�างความเข�าใจผิด ท้ังยังละเมิดต*อหลักสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0และสิทธิส*วนบุคคล รวมถึงอาจ
ก*อให�เกิดความเกลียดชัง เนื่องจากบางคนอาจเข�าใจว*าเป7นลูกทรพีจริง ตามการพาดหัวข*าว 
 ปEจจัยท่ีทําให�เกิดการทํางานท่ีละเมิดจรรยาบรรณของสื่อออนไลน0 เป7นเพราะเหตุผลทางธุรกิจท่ี
ต�องการให�ผู�อ*านเป{ดอ*านรายละเอียดของข*าว (Click) การเขียนข*าวธรรมดาจะทําให�ไม*เกิดการติดตาม เท*ากับ
ข*าวท่ีดูมีสีสัน มีองค0ประกอบของความเป7นละคร (Drama) ท่ีเรียกร�องความสนใจของผู�ติดตามข*าวสารได�มาก 
เพราะในการเป{ดอ*านแต*ละครั้งส*งผลต*อยอดการตลาดของสื่อออนไลน0 จากการจัดระบบชุดของคําสั่งท่ีสร�างไว�
ตามข้ันตอน (Algorithm) ของเฟซบุ�ก ส*งผลให�การพาดหัวข*าวท่ีธรรมดา ไม*เรียกร�องความสนใจเป{ดอ*านจึงไม*
ทําให�เกิดยอดการไหลเวียนของผู�อ*าน (Traffic) ท่ีติดตามเว็บไซต0ทําให�ระดับความนิยม (Rating) มีไม*มาก และ
ในท่ีสุดจะส*งผลกระทบกับการทําธุรกิจข*าวออนไลน0ท่ีต�องหวังพ่ึงเม็ดเงินจากค*าโฆษณาบนสื่อออนไลน0 

อย�างไรก็ตามการนําเสนอข�าวในลักษณะการเขียนพาดหัวข�าวเกินจริงเพ่ือล�อให�กดอ�านเนื้อหา
ต�อไป (Click bait) นั้น ในระยะยาวจะไม�สามารถทําให�ส่ือนั้นดํารงอยู�ได� เนื่องจากขาดความน�าเช่ือถือใน
มาตรฐานของการเป"นส่ือมวลชนท่ีดี ผู�อ�านและผู�ท่ีติดตามก็จะรู�เท�าทันและไม�สนับสนุนส่ือลักษณะนี้ใน
ท่ีสุด ท้ังนี้ นอกจากกระบวนการทางสังคมของการตรวจสอบและแสดงความไม�เห็นด�วยกับการนําเสนอท่ี
ละเมิดจริยธรรมจากผู�ใช�ส่ือสังคมออนไลน(แล�ว การตรวจสอบและตักเตือนกันขององค(กรวิชาชีพ และ
กระบวนการทางกฎหมายท่ีเกิดจากการฟBองร�องของผู�เสียหายและได�รับผลกระทบก็ทําให�เกิดมาตรฐาน
ข้ึนกับการปฏิบัติงานของส่ือออนไลน(ด�วยเช�นกัน 
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กรณีศึกษาท่ี 4 เหตุการณ4 นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา กับบทบาทการทําหน
าท่ีส่ือมวลชนในการ
รายงานข%าวของตนเอง 

เป7นการกระทําท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การเคารพต�อกฎหมาย การรักษาเกียรติ 
ศักดิ์ศรีของวิชาชีพส่ือสารมวลชนซ่ือตรงต�อจรรยาบรรณ กล*าวคือ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป7นนัก
สื่อสารมวลชนท่ีมีบทบาทเป7นผู�บริหารกิจการทางด�านสื่อมวลชน และยังทําหน�าท่ีรายงานข*าวในรายการเรื่อง
เล*าเช�านี้ท่ีถูกศาลตัดสินว*ามีความผิดและให�รับโทษในคดียักยอกเงินโฆษณาท่ีต�องชําระให�กับบริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) แต*ยังคงปฏิบัติหน�าท่ีสื่อมวลชนอยู* ซ่ึงอาจทําให�นายสรยุทธ อาศัยบทบาทหน�าท่ีของผู�รายงาน
ข*าวในรายการเรื่องเล*าเช�านี้ เป7นช*องทางท่ีเป7นประโยชน0ต*อตนเองในการเรียกร�องสิทธิหรือการแก�ไขข�อ
กล*าวหาหรือเรื่องราวท่ีเป7นความผิดของตนเอง เป7นลักษณะของผลประโยชน0ทับซ�อน (Conflict of interest) 
อีกท้ังการเป7นบุคคลสาธารณะท่ีเป7นผู�ประกาศระดับแนวหน�าของประเทศ ควรพึงตระหนักว*าการนําเสนอ
ข�อมูลข*าวสารต�องวางอยู*บนความน*าเชื่อถือของสังคม เม่ือมีเหตุเกิดข้ึนก็ควรหยุดปฏิบัติหน�าท่ีจนกว*าคดีความ
จะสิ้นสุด และเม่ือถูกตัดสินว*าไม*มีความผิด จึงสามารถกลับมาทําหน�าท่ีสื่อมวลชนได�อย*างสง*างามตามหลักการ
ความรับผิดชอบต*อวิชาชีพและหลักจรรยาบรรณ ในขณะเดียวกันทางสถานีโทรทัศน0ช*อง 3 ท่ีผลิตและนําเสนอ
รายการข*าวของนายสรยุทธ ก็ไม*มีท*าทีท่ีชัดเจนให�ผู�ดําเนินรายการข*าวชื่อดังหยุดปฏิบัติหน�าท่ีทันทีท่ีถูกศาล
ตัดสินว*ามีความผิด แต*เป7นเพราะแรงกดดันจากบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ในฐานะเจ�าของสัมปทาน
สถานีโทรทัศน0ช*อง 3 ผนวกกับความพยายามขององค0กรวิชาชีพท่ีทวงถามถึงมาตรฐานทางจริยธรรมในกรณี
ดังกล*าว ทําให�นายสรยุทธหยุดปฏิบัติหน�าท่ีในท่ีสุด 
 สาเหตุท่ีกรณีนี้เกิดความยืดเยื้อยาวนานกว*าจะเห็นผู�ประกาศข*าวชื่อดังของช*อง 3 ประกาศลาออก 
เป7นเพราะการสนับสนุนของสถานีโทรทัศน0ต�นสังกัดและความนิยมของประชาชน โดยมีแฟนรายการของสถานี
จํานวนมากท่ีติดตามผู�ประกาศข*าวรายนี้มายาวนาน รายการข*าวเช�าของสถานีจึงได�รับความนิยม เป7นรายการ
ข*าวเช�าท่ีมีเรทต้ิง (rating) ติดอันดับสูงสุดของประเทศมาเป7นเวลานาน และสร�างรายได�ให�สถานีจากการขาย
เวลาโฆษณาจํานวนมหาศาลเช*นกัน  
 ประเด็นนี้ จึงเป7นกรณีศึกษาท่ีสามารถเป7นแนวทางสร�างมาตรฐานจริยธรรมได� โดยท่ีสมาคมวิชาชีพ 
ประชาชนผู�รับข*าวสารในสังคม สามารถกดดันให�ผู�ปฏิบัติงานสื่อมวลชน ตระหนักถึงความศักด์ิสิทธิ์ของ
กระบวนการยุติธรรม แม�นว*าจะเป7นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในวงการโทรทัศน0และสังกัดสถานีโทรทัศน0ท่ีเก*าแก*และมี
ชื่อเสียง แต*เม่ือมีกรณีท่ีถูกฟHองร�องทางกฎหมาย และศาลเห็นว*ามีมูล แม�ว*ายังไม*ถูกตัดสินว*ามีความผิด 
ผู�ปฏิบัติงานสื่อไม*ว*าอยู*ในระดับใดก็ควรหยุดปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือแสดงความเคารพกระบวนการยุติธรรม และเพ่ือ
ไม*ให�เกิดการแทรกแซงอันจะมีโอกาสไปกระทบต*อการดําเนินคดี และเม่ือคดีถูกตัดสินจนถึงท่ีสิ้นสุดพบว*าไม*มี
ความผิดจริง ก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน�าท่ีได�ดังเดิมด�วยความสง*างาม ท้ังนี้ นอกจากกระบวนการไม*ยอมรับ
ทางสังคม (Social sanction) แล�ว สภาวิชาชีพ ฯ และ กสทช. ควรหามาตรการกดดันผ*านองค0กรท่ีเป7น
สมาชิกร*วมด�วยได� ถ�ามีกรณีการทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน 
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กรณีศึกษาท่ี 5 เว็บไซต4 OHOZAA.com นําเสนอข%าวโดยละเมิดลิขสิทธิ์ข%าวของสํานักข%าวอ่ืน 
มาเผยแพร%ผ%านเว็บไซต4ของตน  

เป7นการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย(สินทางป?ญญา
กล*าวคือ ผู�สื่อข*าว นักข*าว คนผลิตรายการข*าว หรือแม�กระท่ังองค0กรข*าว ต�องไม*นําเอาข�อความภาพ เสียง 
ข�อความข*าวของผู�ประกอบการอ่ืนมาใช�ออกอากาศในรายการหรือรายงานข*าวของตนเอง นอกจากนี้ การ
กระทําของเว็บไซต0 OHOZAA.com ยังถือเป7นการกระทําผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ทรัพย0สินทางปEญญาด�วย 
 เหตุท่ีมาของกรณีนี้เกิดจากการท่ีหลายเว็บไซต0เป{ดข้ึนมาโดยท่ีไม*มีเนื้อหาของตนเอง และอาจเกิดจาก
ความเข�าใจผิดว*า อะไรท่ีอยู*บนออนไลน0เป7นของฟรี จึงรวบรวมข*าวจากสํานักข*าวต*าง ๆ ท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึง
ประกอบด�วยข�อความ ภาพ เสียงวิดีโอ ซ่ึงถือเป7นงานท่ีมีลิขสิทธิ์ นําไปใช�ในเว็บไซต0โดยมิได�รับอนุญาตจาก
เจ�าของลิขสิทธิ์ และได�เขียนพาดหัวข*าวใหม*เพ่ือให�เกิดความน*าสนใจ ล*อให�ผู�อ*านกดเข�าไปอ*าน (Click bait) 
โดยท่ีเนื้อหาข*าวคัดลอกมาจากสํานักข*าวต*าง ๆ เหมือนกันทุกประการและไม*มีการให�เครดิตแต*อย*างใด 
สมาคมวิชาชีพ ฯ จึงฟHองร�องกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ สุดท�ายศาลให�มีการไกล*เกลี่ยชําระค*าเสียหาย มีข�อความ
ขอโทษบนเว็บไซต0 และแถลงอย*างเป7นทางการ จนนํามาสู*การป{ดเว็บไซต0ในท่ีสุด  
 ผลของการดําเนินการตามกฎหมายดังกล*าว แม�นว*าจะยังไปไม*ถึงคําพิพากษาของศาล แต*ก็ถือเป7น
บรรทัดฐานให�กับคนท่ีคิดทําธุรกิจข*าวออนไลน0 ด�วยการละเมิดลิขสิทธิ์ข*าวของแหล*งอ่ืน ต�องระมัดระวังและไม*
ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังส*งผลไปถึงเว็บไซต0รายใหญ* ท่ีก*อนหน�าเคยกระทําในลักษณะดังกล*าว เริ่มตระหนัก
ถึงผลทางกฎหมาย จึงให�เครดิตและขอบคุณสํานักข*าวต*อท�ายข*าวนั้น ๆ ท่ีหยิบยืมมาจากสํานักข*าวอ่ืน หรือ
ติดต*อทางโทรศัพท0เพ่ือบอกกล*าวและขออนุญาตนําข*าวไปนําเสนอทางสื่อออนไลน0อย*างเป7นทางการ หรือกรณี
ของเว็บไซต0ใหญ* เช*น Sanook.com และ Kapook.com ก็มีการเจรจาจ*ายค*าตอบแทนเพ่ือนําข*าวไปเผยแพร*
ในเว็บอย*างถูกต�องตามกฎหมาย 
 กรณีดังกล*าวยังเป7นการให�ความรู�กับผู�รับสารท่ีเป7นท้ังผู�เสพข*าวและสร�างข*าวในโลกออนไลน0 ให�เข�าใจ
ว*าการเสพสื่อจากต�นทางข*าวสาร ท่ีเป7นแหล*งวิชาชีพ เป7นองค0กรท่ีได�มาตรฐาน ย*อมน*าเชื่อถือกว*าการเสพข*าว
จากเว็บไซต0ท่ัวไปท่ีอาจไม*เป7นท่ีรู�จักมาก หรือจากแอพพลิเคชั่นข*าวท่ีรวบรวมจากท่ีต*าง ๆ และมีรายได�จาก
การโฆษณา ซ่ึงไม*ได�เกิดจากทรัพย0สินของตนเอง ดังนั้นการหารายได�จากทรัพย0สินทางปEญญาของผู�อ่ืนเป7นสิ่งท่ี
ไม*ถูกต�องทางจริยธรรมและไม*ถูกกฎหมายเช*นกัน 
 

กรณีศึกษาท่ี 6 การรายงานเหตุการณ4ชายสวมชุดไบค4เกอร4ไลฟ�สดยิงตัว 
เป7นการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิ

ส�วนบุคคล อันเป7นการละเมิดสิทธิของผู�ท่ีตกเป7นข*าว การนําเสนอภาพข*าวท่ีเห็นรายละเอียดการฆ*าตัวตาย
อย*างละเอียดได�สร�างความสะเทือนใจให�กับญาติของผู�เสียชีวิตท่ีตกเป7นข*าวและผู�ชมโดยท่ัวไป การนําเสนอ
ข*าวนี้อย*างละเอียด ยังสร�างความเดือดร�อนให�กับครอบครัวของผู�เสียชีวิตอีกด�วย กล*าวคือการท่ีชายสวมชุด
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ไบค0เกอร0อยู*ภายในห�องนอนในบ�านพัก ทําการไลฟ�สดผ*านเฟซบุ�กส*วนตัว พูดถึงประเด็นปEญหาทางธุรกิจและ
ชีวิตของตน และใช�ป�นยิงตนเองเพ่ือฆ*าตัวตาย เป7นภาพท่ีไม*ควรนํามาเผยแพร*อย*างละเอียดทางสื่อมวลชนทุก
ประเภท ตามระเบียบปฏิบัติด�านจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อ เพราะจะเป7นการส*งต*อภาพความรุนแรง 
หวาดเสียว และอาจเป7นการส*งเสริมให�เกิดการกระทําลักษณะดังกล*าวต*อไป ลักษณะการนําเสนอโดยเฉพาะ
ทางสื่อออนไลน0 ไม*มีปรากฏการปกป{ด นําเสนอภาพคลิปการไลฟ�สดยาวโดยไม*ตัดทอน ไม*ปกป{ดข�อมูลท่ีผู�ฆ*า
ตัวตายพูด แสดงให�เห็นถึงวิธีการและข้ันตอนการฆ*าตัวตาย พร�อมรายละเอียดท่ีเป7นเรื่องส*วนตัวในครอบครัวท่ี
ยังมีลูกเล็กมานําเสนอ ก*อให�เกิดความเสียหายต*อบุคคลท่ีถูกกล*าวถึง สื่อยังตามนําเสนอรายละเอียดปEญหา
ชีวิตของผู�ตายกับครอบครัว ถูกนํามาจากข�อความในเว็บไซต0พันทิปท่ีผู�ตายเขียนไว�ก*อนหน�าและความพยายาม
ขุดคุ�ยปEญหาเรื่องส*วนตัวของผู�ตายจากคนในครอบครัว ญาติและเพ่ือน ด�วยเช*นกัน 
 ปEญหาท่ีเกิดจากการนําเสนอดังกล*าว พบว*าช*องทางออนไลน0เป7นต�นทางของข*าวสารท่ีแพร*กระจาย
อย*างรวดเร็ว หลายทิศทาง และยากจะควบคุมการวิพากษ0วิจารณ0ท่ีเกิดข้ึนในวงกว�าง โดยเฉพาะท่ีส*งผล
กระทบไปสู*ครอบครัวของผู�เสียชีวิตท่ีถูกกล*าวถึงในการไลฟ�สด การท่ีสื่อมวลชนนําเสนอข*าวสารตามกระแส
ออนไลน0 โดยไม*มีข�อมูลท่ีรอบด�าน จึงสร�างปEญหาให�เกิดความเข�าใจผิด กระทบถึงคนในครอบครัวของผู�ตาย 
วิธีการนําเสนอของสื่อ อาทิ การหยิบยกเอาความคิดเห็นมานําเสนอ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องชีวิตส*วนตัวท่ี
คนสนใจ การให�พ้ืนท่ีนําเสนอไม*รอบด�าน เสนอประเด็นเรื่องราวด�วยภาพและภาษาแบบละคร หรือดราม*า 
(Drama) การไม*ปกป{ดข�อมูลท่ีไม*ควรนําเสนอ เหล*านี้กระตุ�นให�คนในสังคมออกมาวิพากษ0วิจารณ0ตาม
ความรู�สึกมากกว*าการใช�เหตุผล สร�างความเกลียดชัง ส*งผลกระทบไปสู*คนในครอบครัวจนตกเป7นจําเลยสังคม   

 
แนวทางแก�ปEญหาจากกรณีศึกษานี้ พบว*า ควรมีหลักปฏิบัติในหลายประเด็น ได�แก*  
1) การยึดระเบียบปฏิบัติของสภาองค0กรวิชาชีพ ฯ ในการนําเสนอภาพการถ*ายทอดสด ท่ีไม*ควรดึง

ภาพการไลฟ�สดทางเฟซบุ�กมาใช�ในการรายงาน เพราะการถ*ายทอดเรื่องราวผ*านช*องทางเทคโนโลยีไลฟ�สตรีม
ม่ิง (Live streaming) จะไม*มีการดีเลย0หรือเซ็นเซอร0ก*อน จึงเป7นสิ่งท่ีผู�ปฏิบัติงานสื่อยุคใหม*ควรเท*าทัน
เทคโนโลยีออนไลน0ในยุคดิจิทัลด�วย ควรต�องมีความรู� ความเข�าใจ กฎกติกา มารยาท เพ่ือปฏิบัติงานให�
สอดคล�องตามหลักจริยธรรมสื่อ    

2) ควรเสนอเพียงการรายงานเหตุการณ0เท*านั้น ถ�าจะเสนอภาพจําลองเหตุการณ0 ควรทําแต*
พอประมาณให�เห็นการเกิดเหตุการณ0 แต*ไม*ควรลงรายละเอียด ไม*เล*าระบุถึงวิธีการฆ*าตัวตายท่ีสุ*มเสี่ยงต*อการ
เลียนแบบได� เนื่องจากกรณีศึกษานี้ มีมิติอยู*หลายประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับความขัดแย�งในครอบครัวท่ีผู�ตาย
กล*าวถึงอย*างชัดเจน การนําเสนอจึงควรมุ*งแต*ข�อเท็จจริง ถ�าเป7นกรณีท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลท่ีได�รับความ
เสียหาย ก็ควรตรวจสอบข�อมูลก*อนนําเสนอ คํานึงถึงหลักประโยชน0สาธารณะมากกว*าความอยากรู�อยากเห็น
เพ่ือมุ*งขายข*าว เพราะถ�าข�อเท็จจริงเป7นเพียงเรื่องความขัดแย�งในครอบครัว เป7นเรื่องส*วนบุคคล การขยาย
ความต*อก็เป7นสิ่งท่ีไม*เป7นประโยชน0ใด ๆ อีก ตรงกันข�ามอาจสร�างความเกลียดชังและแตกแยกข้ึนได� 



 

 - 179 -  

 

3) ควรนําเสนอการรายงานข�อมูลข*าวท่ีเห็นความต*อเนื่องบนช*องทางข*าวออนไลน0บนเพจ หรือ 
เว็บไซด0เดียวกัน เพ่ือให�ผู�อ*านสามารถติดตามเรื่องราวต*อเนื่อง รอบด�าน รับรู�ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง เกิดความ
เข�าใจ จากข�อมูลท่ีถูกต�อง เพ่ือนําไปสู*การแสดงความคิดเห็นบนฐานของข�อมูลมากกว*าอารมณ0ความรู�สึก ท้ังนี้
เพ่ือแก�ปEญหาของการเสนอข*าวทางช*องทางออนไลน0ท่ีมักเสนอข�อมูลสั้น ตามความคืบหน�าของสถานการณ0
ข*าว คนท่ีเห็นและได�อ*านไม*พร�อมกันจึงไม*เข�าใจเรื่องราวรอบด�านและเกิดความเข�าใจผิดได� 

4) ควรมีการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาใหม* ๆ ท่ีทําให�เกิดการวิพากษ0วิจารณ0กันอย*างกว�างขวางกัน
ในกลุ*มคนทํางานสื่อในวิชาชีพข*าว โดยเฉพาะนักข*าวรุ*นใหม* เพ่ือให�เกิดความเข�าใจเรื่องเครื่องมือการรายงาน
ข*าว การเซ็นเซอร0 ระเบียบปฏิบัติทางจริยธรรม เกิดความตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
เกิดเป7นแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย*างยิ่งในสื่อ
ออนไลน0ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู*ตลอดเวลา และเกิดการควบคุมกันเองอย*างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการดํารงไว�ซ่ึง
มาตรฐานวิชาชีพข*าวของสื่อมวลชนท้ังวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0 

 
กรณีศึกษาท่ี 7 การนําเสนอข%าว การช%วยเหลือผู
ฝ�กสอนและนักฟุตบอลทีม หมูป�าอะคาเดมี ติดถํ้า

หลวงขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย 
เป7นการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องหลายประการดังนี้ 
1) หลักจริยธรรมเรื่อง การแสวงหา และความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร โดยพบว*ามีข*าว

หลายประเภทท่ีไม*ตรงกับความเป7นจริงของสถานการณ0 ท้ังข*าวลวง ข*าวปลอม และข*าวเก*า ท่ีถูกปล*อยออกมา
ทางสื่อสังคมออนไลน0 และสื่อมวลชนกระแสหลักได�นํามาเสนอต*อโดยขาดการตรวจสอบท่ีมาของข�อมูลรวมถึง
ความถูกต�องของข�อมูลข*าวสาร 

2) หลักจริยธรรมเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล การนําเสนอ
ข*าวสารของสื่อมวลชนในประเด็นนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมู*ปLาอะคาเดมี และการสัมภาษณ0ข�อมูลต*าง ๆ ท่ีไม*
คํานึงถึงสภาพจิตใจของผู�ปกครองเด็กซ่ึงกําลังอยู*ในช*วงของความทุกข0และความเป7นห*วงบุตรหลานของตน 
เป7นการเพ่ิมความทุกข0โศกและความกังวลใจเก่ียวกับความปลอดภัยของบุตรหลานตนเองมากข้ึน รวมถึงความ
พยายามเป{ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลของผู�ประสบภัยท้ังท่ีถูกร�องขอให�ปกป{ดเป7นความลับในระหว*างการช*วยเหลือ
เด็กออกจากถํ้าหลวง 

3) หลักจริยธรรมเรื่อง การปกปBอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเส่ียงหรือ
ความรุนแรง และ การปกปBองและการปฏิบัติต�อแหล�งข�าวอย�างเป"นธรรม ท้ังนี้ เนื่องจากเหตุการณ0ครั้งนี้มี
ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นหลากหลาย มีท้ังท่ีเห็นอกเห็นใจกลุ*มผู�ท่ีประสบภัย และผู�ท่ีไม*ค*อยพอใจการกระทํา
ของเด็ก ๆ ท่ีไม*คํานึงถึงความปลอดภัยจนกลายเป7นความเดือดร�อนและเรื่องราวท่ีใหญ*โตระดับชาติและ
นานาชาติ ความคิดเห็นเหล*านี้ได�ถูกนําเสนอโดยไม*คํานึงว*าผู�ประสบภัยเป7นเด็กซ่ึงต�องได�รับความคุ�มครอง 
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และผลจากการนําเสนอดังกล*าวอาจกระทบถึงการใช�ชีวิตของเด็กหลังจากได�รับความช*วยเหลือออกมาจากถํ้า
หลวงได�  

4) หลักจริยธรรมเรื่อง หลักแห�งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนา
และภูมิป?ญญาท�องถ่ิน จากความไม*ระมัดระวังในการนําเสนอข*าวสารเรื่องความเชื่อต*างๆ สิ่งศักด์ิสิทธิ์
เครื่องราง ของขลัง ส*งเสริมความลุ*มหลง งมงาย ความเชื่อท่ีไม*สามารถพิสูจน0ได� ภายใต�ความเศร�าโศกเสียใจ 
ความต่ืนตระหนกในภาวะภัยพิบัติ กับการช*วยเหลือผู�ประสบภัยท่ีเป7นเยาวชน และยังแสวงหาผลประโยชน0
จากสถานการณ0ข*าวนี้จากการส*งเสริมการซ้ือขายพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง 

จุดเริ่มของการนําเสนอข*าวนี้เริ่มจากการสูญหายของเด็กนักกีฬาฟุตบอลทีมหมูปLาอะคาเดมีจํานวน 
12 คนและโค�ช 1 คน ท่ีถํ้าหลวงขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย ต*อมาได�กลายเป7นข*าวระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เม่ือสถานการณ0ได�บานปลายกลายเป7นเหตุภัยพิบัติน้ําท*วมท่ีถํ้าหลวง ขณะท่ีเด็กและโค�ชทีม 
หมูปLาอะคาเดมียังติดอยู*ในถํ้า เพ่ิมความยากลําบากในการช*วยเหลือจากทีมกู�ภัยท้ังในประเทศและ
ต*างประเทศ ท่ีใช�เวลาท้ังสิ้นรวม 17 วัน  

ในการทํางานของสื่อแบ*งออกเป7นสามประเภท คือ  
1) การรายงานของผู�สื่อข*าวสํานักต*าง ๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุเป7นการรายงานสดหรือส*งข*าวไปท่ีสถานี ฯ 
2) การรายงานของสถานีโทรทัศน0โดยผู�ดําเนินรายการข*าว ด�วยการอ*านข*าว เล*าข*าว ผลิตเป7นรายงาน

พิเศษและการรายงานสดของผู�สื่อข*าวในพ้ืนท่ี 
3) การรายงานทางสื่อออนไลน0 แบ*งเป7น สื่อกระแสหลักท้ัง หนังสือพิมพ0 วิทยุและโทรทัศน0 และของ

เพจข*าวอาชีพนําเสนอทางเว็บไซต0เพจข*าว Thai Navy Seal ของหน*วยงานกองทัพเรือ ท่ีติดตามสถานการณ0
การช*วยเหลือทีมหมูปLาอะคาเดมีอย*างเป7นทางการของหน*วยงานราชการ และช*องทางสื่อสังคมออนไลน0อ่ืน ๆ 
ท่ัวไป ซ่ึงพบว*ามีการแชร0ข*าวทางแหล*งข*าวอ่ืน ๆ เป7นหลัก 

ตลอดระยะเวลาของเหตุการณ0ภัยพิบัติ ปรากฏข*าวประเด็นจริยธรรมในการรายงานข*าวท่ีไม*เหมาะสม
ตามหลักจรรยาบรรณ อาทิ การเป{ดเผยรายชื่อของเด็กท่ีถูกช*วยออกมาจากถํ้าและอยู*ท่ีโรงพยาบาลซ่ึงต�อง
ได�รับการปกป{ดเป7นความลับขณะดําเนินการช*วยเหลือและเฝHาระวังความปลอดภัย การสัมภาษณ0บุคคลใกล�ชิด
กับเด็ก เช*น เพ่ือน ญาติ เพ่ือนบ�าน เนื่องจากสัมภาษณ0เด็กและผู�ปกครองไม*ได� การโพสต0ขายเครื่องรางของ
ขลังบริเวณหน�าถํ้าหลวง และการกระทําท่ีหม่ินแหม*ต*อการละเมิดกฎหมายจากความพยายามสืบค�นข�อมูลของ
สํานักข*าวท้ังวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 คือ การดักฟEงวิทยุสื่อสารของเจ�าหน�าท่ี นําเสียงท่ีได�มาโดยวิธีการท่ี
ละเมิดสิทธิ์มานําเสนอ การบินโดรนใกล�เฮลิคอปเตอร0 เพ่ือให�ได�ภาพสถานการณ0การนําเด็กออกจากถํ้าก*อนสื่อ
อ่ืนอย*างท่ีสุ*มเสี่ยงต*อความปลอดภัยในการบินทางอากาศ การแทรกแซงการทํางานของเจ�าหน�าท่ีและผิด
กฎหมาย และแทรกแซงการบิน ท้ังนี้เพ่ือช*วงชิงกันรายงานสถานการณ0ให�รวดเร็วกว*าแหล*งอ่ืน และการเสนอ
ประเด็นและภาพข*าวท่ีมีความแตกต*างจากสํานักข*าวอ่ืน  
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ประเด็นปEญหาจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในการรายงานข*าวนี้เกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 
1) การแข*งขันนําเสนอข*าวความคืบหน�าของสถานการณ0และการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ

ของเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องด�วยความรวดเร็ว ทําให�ต*างแก*งแย*งกันแสวงหาข*าวสาร ขัดขวางการทํางาน 
ของเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานกู�ภัย เกิดภาวะความไร�ระเบียบในการทํางาน การไม*ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ
สภาวิชาชีพ ฯ ได�กําหนดแนวทางการทํางานในสถานการณ0เหตุภัยพิบัติไว�จึงเกิดการนําเสนอข*าวปลอม ข*าว
ลวง ข*าวเก*า โดยขาดการตรวจสอบ และการรายงานประเด็นข*าวโดยขาดการไตร*ตรองเรื่องจริยธรรมอย*าง
รอบคอบ  

2) การต้ังศูนย0ปฏิบัติการด�านข*าวสารในภาวะภัยพิบัติของเหตุการณ0นี้ ไม*ได�เกิดข้ึนในทันที ทว*าต้ังข้ึน
ภายหลังจากเกิดปEญหาความวุ*นวาย สับสน และความพยายามท่ีจะได�ภาพและข�อมูลข*าวสารจากทางการ โดย
อาจแทรกแซงการทํางานของเจ�าหน�าท่ีหน*วยต*าง ๆ ท้ังไทยและต*างประเทศ อย*างไรก็ดี การจัดระบบการ
รายงานข*าวสารอย*างเป7นทางการในพ้ืนท่ี ทําให�เกิดการจัดระเบียบการทํางานข*าวภาคสนามของนักข*าว มี
ขอบเขตและพ้ืนท่ีในการแสวงหาข*าวท่ีชัดเจน ด�วยความเสมอภาคและเป7นธรรม ท้ังสํานักข*าวในประเทศไทย
และต*างประเทศ มีแนวทางการนําเสนอข*าวท่ีไม*ละเมิดต*อสิทธิเด็กและเยาวชน และไม*รบกวนการทํางานของ
เจ�าหน�าท่ีในแต*ละข้ันตอนของปฏิบัติการช*วยเหลือเยาวชนทีมหมูปLาอะคาเดมี จึงทําให�ปEญหาด�านจริยธรรมใน
การนําเสนอข*าวนี้ของสื่อกระแสหลักทางวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0เก่ียวกับสถานการณ0ในพ้ืนท่ีลดลงใน
ภายหลัง และเกิดความร*วมมือร*วมใจกันนําเสนอข*าวโดยปกปHองสิทธิความเป7นส*วนตัวของเด็กผู�ประสบภัย
ภายหลังการช*วยเหลือออกจากถํ้าหลวงแล�ว 

3) วิธีการทํางานของสื่อมวลชนไทยยังยึดแบบแผนเดิม ๆ คือ ข�อมูลท่ีมาจากแหล*งข*าวท่ีเป7นบุคคล 
เม่ือเกิดเหตุอะไรข้ึนก็จะมุ*งไปท่ีการสัมภาษณ0คนในข*าว ญาติมิตร คนสนิท หรือผู�เห็นเหตุการณ0ท่ีเก่ียวข�อง 
และนําเสนอในทันที โดยไม*ได�กลั่นกรองหรือตรวจสอบ เป7นการนําท้ังข�อเท็จจริงและความเห็นจากการ
สัมภาษณ0มานําเสนอเป7นหลัก มากกว*าการหาข�อมูลประเภทอ่ืน ๆ หรือวิธีการรายงานข*าวเชิงสืบสวนสอบสวน
องค0ประกอบข*าวท่ีมักนําเสนอก็เพ่ือมุ*งสร�างความนิยม (Rating) เรื่องส*วนตัว เรื่องเพศ ไสยศาสตร0 สิ่งลี้ลับ 
เรื่องเชิงอารมณ0 เป7นหลัก ทําให�เกิดความเข�าใจท่ีเป7นประโยชน0ต*อสาธารณะน�อย ซ่ึงเม่ือเทียบกับข*าว
ต*างประเทศจะพบว*าในประเด็นและพ้ืนท่ีเดียวกัน แต*สามารถนําเสนอมุมมองท่ีเป7นประโยชน0ได�น*าสนใจกว*า
ท้ังเรื่องทางภูมิศาสตร0ของถํ้าหลวง การเอาชีวิตรอดจากการติดอยู*ในถํ้า การจําลองภาพและสถานการณ0ให�เห็น
ลักษณะถํ้าและความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และช*วยเหลือผู�ประสบภัยออกมา เป7นต�น  

4) นโยบายข*าวและการทํางานข*าวของกองบรรณาธิการของสื่อกระแสหลัก ยังไม*ทําหน�าท่ีคัดกรอง 
และกลั่นกรองข*าวสารอย*างละเอียดรอบคอบ และคํานึงถึงกรอบจริยธรรม จึงทําให�เกิดปEญหาจากการรายงาน
ข*าวท้ังภาคสนามและทางสถานีท่ีขัดต*อจริยธรรมหลายประการตามท่ีกล*าวข�างต�น  

แนวทางปฏิบัติเพ่ือหาทางออกกรณีการนําเสนอข*าวสารอย*างมีจริยธรรมในสถานการณ0ข*าวฉุกเฉิน 
หรือเกิดภัยพิบัติเฉกเช*นกรณีนี้ คือ 
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1) สถานีวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 ควรให�ความสําคัญของแนวทางปฏิบัติตามหลักจริยธรรมท่ี 
สภาวิชาชีพ ฯ ได�กําหนดไว�แล�ว และนํามาใช�ในการปฏิบัติงานทันทีท่ีเกิดเหตุดังกล*าว 

2) สภาวิชาชีพ ฯ ท่ีเก่ียวข�องควรถอดบทเรียนด�านจริยธรรมการปฏิบัติหน�าท่ีของสื่อมวลชนในการ
นําเสนอข*าวภัยพิบัติครั้งนี้ และนําบทสรุปพร�อมข�อเสนอแนะมาประชุมหารือในกลุ*มสมาชิกเพ่ือรับทราบและ
ปรับปรุงหลักปฏิบัติให�ทันสมัยเพ่ือนําไปใช�ในโอกาสต*อไป  

3) ควรเพ่ิมเติมการอบรมผู�ปฏิบัติงานข*าวในทุกระดับเก่ียวกับแนวทางการทํางานท่ีสร�างความสมดุล 
(Balance) ระหว*างการสร�างความนิยม (Rating) กับหลักปฏิบัติทางจริยธรรม (Ethics) 

4) ในกรณีศึกษานี้พบว*า พลังของคนในสังคมผ*านสื่อสังคมออนไลน0 มีท้ังข�อดี และข�อพึงระวัง 
กล*าวคือ จากการเสนอข*าวนี้ในสื่อมวลชนในช*วงก*อนการจัดระเบียบท่ีพบปEญหาการนําเสนอท่ีละเมิดจริยธรรม
อยู*เนือง ๆ ในระดับมากและน�อยต*างกรรม ต*างวาระ ในแต*ละครั้งจะปรากฏเสียงบ*นเสียงเตือนจากผู�คนผ*าน
สื่อสังคมออนไลน0ถึงความไม*พอใจในการทํางานท่ีเห็นว*าไม*เหมาะสมของสื่อกระแสหลัก และนักข*าวในพ้ืนท่ี 
ส*งผลดีท่ีเป7นแรงกดดันให�ภาครัฐเข�ามาจัดระเบียบการสื่อสารในพ้ืนท่ี และสื่อมวลชนออกมาขอโทษต*อสังคม
ในการทํางานท่ีละเมิดดังกล*าว  

ขณะเดียวกันข�อพึงระวังคือ การปล*อยข*าวลวง ข*าวปลอม ข*าวเก*าซ่ึงทําให�เกิดความเข�าใจผิด และ
กระจายไปในวงกว�างอย*างรวดเร็ว ก็เป7นเพราะความไม*รู�เท*าทัน และไม*ตรวจสอบข*าวสารของผู�รับสารในสังคม
ออนไลน0 และใช�ช*องทางสื่อสังคมของตนเองเผยแพร*สิ่งท่ีผิดต*อไป ซ่ึงสร�างผลเสียมากยิ่งข้ึน ดังนั้น หน*วยงาน
ภาครัฐด�านการประชาสัมพันธ0ข*าวสาร สภาวิชาชีพ ฯ ท้ังวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0 นักวิชาการ ควรมี
มาตรการชัดเจนเรื่องสร�างกลไกในการจัดการกับข*าวปลอม และเร*งสร�างความรู�แก*ประชาชนสิทธิพลเมืองและ
ความรู�เท*าทันสื่อในยุคดิจิทัล 

 
กรณีศึกษาท่ี 8 การนําเสนอข%าวเด็กหญิง 4 ขวบ ถูกเด็กชาย 13 ปw ล%วงละเมิด 
มีลักษณะท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การปกปBอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่อง

ความเส่ียงหรือความรุนแรง เป7นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนจากการกระทําท่ีส*งผลต*อสภาพจิตใจของเด็ก
และผู�ปกครอง กล*าวคือ สื่อท�องถ่ินได�นําเสนอเรื่องราวของเด็กหญิงท่ีถูกล*วงละเมิดทางเพศ โดยให�เด็กเป7น 
ผู�เล*าเรื่องเอง แม�นจะมีการปกป{ดหน�าตาและอัตลักษณ0ของเด็กหญิงแต*ก็เพียงเล็กน�อย แต*กลับไม*ปกป{ด
ผู�ปกครองของเด็ก รวมถึงสภาพบ�านและท่ีอยู*อาศัย การลงรายละเอียดในลักษณะดังกล*าวถือว*าไม*ได�คํานึงถึง
หลักการปกปHองสิทธิของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของผู�ตกเป7นเหยื่อแต*อย*างใด ในกรณีท่ีข*าวนี้เก่ียวกับเด็ก
ท้ังเป7นผู�กระทําและผู�ถูกกระทํา จึงสมควรท่ีจะได�รับการปกปHองท้ังสองฝLาย ผู�รายงานท่ีเป7นสื่อวิทยุโทรทัศน0
และออนไลน0 ไม*ว*าจะระดับชาติหรือท�องถ่ิน ควรจะมีความอ*อนไหว ระมัดระวังในการทําข*าวเก่ียวกับเด็กและ
เยาวชนทุกประเภทเป7นพิเศษ  
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แนวทางในการนําเสนอข*าวลักษณะดังกล*าวจึงไม*ควรสัมภาษณ0เด็ก อันเป7นการตอกย้ําและกระทําซํ้า
กับเด็ก และต�องปกป{ดอัตลักษณ0ท้ังเด็กและผู�ปกครอง ควรเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการนําเสนอใหม* ๆ จากการ
เสนอแบบคนนอกท่ีเล*าว*า ใคร ทําอะไร ท่ีไหน สามารถเปลี่ยนเป7นการหาข�อมูลเพ่ิมเติมจากมุมมองของ
ผู�เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก เช*น นักสิทธิเด็ก นักวิชาการ หรือองค0กรวิชาชีพ หรือหน*วยงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก
เช*น สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย0 เพ่ือวิเคราะห0บริบทท่ีเก่ียวข�องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับกรณีข*าว 
และแนวทางออก ทางแก�ไขปEญหา ทําให�ข*าวนั้นมีคุณค*ามากกว*าการรายงานสถานการณ0 นอกจากนี้ การนํา
ข*าวมาเสนอทางออนไลน0ทําให�ภาพข*าวท่ีละเมิดจริยธรรมเด็กเหล*านั้นยังคงดํารงอยู*ในระบบการสืบค�น ตราบ
ใดท่ียังไม*มีการแจ�งลบอย*างเป7นทางการ ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีต�องเรียนรู� ส*งผลให�ภาพเด็กและเยาวชนท่ีไม*ควรถูก
เผยแพร* ส*งต*อ และถูกกระทําซํ้า ยังคงสามารถสืบค�นได�ไม*จบสิ้น โดยลืมว*าภาพและเรื่องราวของเด็กท่ีท้ังเป7น
ผู�ละเมิดและถูกละเมิดก็มีสิทธิ์ท่ีจะถูกลืมเช*นเดียวกันในโลกออนไลน0 (Right to be forgotten)  
 สาเหตุของการนําเสนอข*าวละเมิดสิทธิเด็กในลักษณะดังกล*าวเกิดจากความต�องการขายข*าว 
เนื่องจากเป7นเรื่องเพศ เรื่องเศร�า สะเทือนอารมณ0 ท่ีเกิดกับเด็กและกระทําโดยเด็ก เป7นเรื่องจริง ท่ีสร�างความ
สนใจใคร*รู�ให�กับผู�ชมท่ัวไป การทําข*าวประเด็นลักษณะเดียวกันนี้จึงพบเห็นอยู*เนือง ๆ ท้ังสื่อกระแสหลัก สื่อ
ออนไลน0 รวมถึงสื่อท�องถ่ินท่ีผลิตเพ่ือออกอากาศทางช*องทางออนไลน0ของตนเอง และเพ่ือส*งให�กับสถานีข*าว
ส*วนกลาง ท้ังนี้ ผู�สื่อข*าวในต*างจังหวัดท่ีมีอาชีพส*งข*าวขาย (Stinger) ก็ต�องแข*งกับคลิปข*าวออนไลน0ท่ีเผยแพร*
ทางสื่อสังคมออนไลน0ซ่ึงเป7นข*าวท่ีไม*ต�องเสียเงินซ้ือหาภาวการณ0การแข*งขันท่ีสูงข้ึน จึงทําให�ผู�ผลิตข*าวท�องถ่ิน
คํานึงปEจจัยความเร็ว ความเร�าอารมณ0ของข*าว เรื่องเพศในเด็ก มากกว*าเรื่องจริยธรรมในการนําเสนอ 
 แนวทางออกของปEญหานี้อาจอยู*ท่ีการให�ความรู� และปรับทัศนคติในการผลิตและนําเสนอข*าวอย*างมี
รสนิยมและเกิดประโยชน0 ให�น*าสนใจกับนักข*าวท้ังส*วนกลางและส*วนภูมิภาค โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมเป7น
ตัวต้ัง เข�าใจเรื่องทิศทางของข*าวและช*องทางการนําเสนอท่ีหลากหลายในโลกออนไลน0 (Multi platform) 
กฎหมายการละเมิดสิทธิเด็ก และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป7นและเก่ียวข�องกับวิชาชีพข*าว เพ่ือต*อยอดความคิดและพัฒนา
บุคลากรข*าวบนพ้ืนฐานการทํางานท่ีเคารพหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  

กรณีศึกษาท่ี 9 การรายงานข%าวคลิปหลุดนักการเมือง กับนักกิจกรรมสาว 
มีลักษณะท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล 

และ หลักประโยชน(สาธารณะ ความรับผิดชอบต�อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ กล*าวคือสื่อสังคม
ออนไลน0ได�ปล*อยคลิปภาพนักกิจกรรมสาวกับนักการเมืองท่ีทํางานร*วมพรรคการเมืองเดียวกัน ได�นัดพบกัน
และมีความสัมพันธ0กันในท่ีรโหฐานของโรงแรม จากนั้น สื่อวิทยุโทรทัศน0หลายช*องได�นําภาพบางส*วนท่ีตัดจาก
คลิปทางออนไลน0มานําเสนอ โดยกล*าวถึงความสัมพันธ0เชิงชู�สาวของคนท้ังคู* เพ่ือหวังให�เกิดความสูญเสีย 
ความน*าเชื่อถือทางการเมือง (Discredit) ในห�วงเวลาก*อนการเลือกต้ัง โดยการรายงานข*าวดังกล*าวนอกจาก 
ไม*ก*อเกิดประโยชน0แห*งสาธารณชนแล�ว ยังมีเหตุพึงเชื่อได�ว*าสถานีท่ีนําเสนอเรื่องนี้บางแห*งต้ังใจนําเสนอเรื่อง
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ความสัมพันธ0ส*วนตัวทางเพศ เพ่ือสร�างความไม*ชอบธรรมในการทํากิจกรรมทางการเมืองของพรรคหนึ่ง อัน
ก*อให�เกิดประโยชน0ในทางการเมืองต*อพรรคการเมืองฝLายตรงข�าม  

ประเด็นปEญหาทางจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนจากกรณีนี้คือการนําเอาเรื่องส*วนตัว โดยเฉพาะอย*างยิ่งคือเรื่อง
ทางเพศท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมิดชิดส*วนตัว มานําเสนอต*อสาธารณะชน ถือเป7นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิความ
เป7นส*วนตัว และศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 กระทบต*อชื่อเสียงของผู�ชาย และเกียรติความเป7นผู�หญิงของผู�ตกเป7น
ข*าว รวมถึงวงศ0ตระกูล อีกท้ัง ยังไม*ก*อให�เกิดประโยชน0ใดต*อสาธารณชนในการรับรู�เรื่องนี้ การนําเสนอของสื่อ
วิทยุโทรทัศน0บางสื่ออย*างตรงไปตรงมาตามภาพเหตุการณ0ท่ีนํามาจากคลิป แม�นเป7นภาพนิ่ง แต*การเล*าข*าวเชิง
อธิบายและการใช�คําพูดท่ีไม*ระมัดระวัง ยิ่งเป7นการกระทําท่ีละเมิดซํ้าของผู�นําเสนอข*าวทางโทรทัศน0  

ท้ังนี้ เหตุท่ีทําให�เกิดการละเมิดในกรณีนี้มาจากองค0ประกอบข*าวท่ีสามารถเรียกร�องความสนใจของ
ผู�ชมข*าวได� คือ ความเด*นของบุคคลสาธารณะทางการเมืองท่ีตกเป7นข*าว และเรื่องความสัมพันธ0ทางเพศของ
บุคคลท่ีมิใช*สามีภรรยากันทางกฎหมาย ผลกระทบทางการเมืองของพรรคการเมืองท่ีท้ังคู*สังกัดอยู* ในห�วงเวลา
การเตรียมการเลือกต้ัง เหล*านี้จึงส*งผลให�สถานีวิทยุโทรทัศน0 และสื่อออนไลน0ต*างนําเสนอข*าวนี้อย*าง
กว�างขวาง  

อย*างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการนําเสนอข*าวนี้คือการใช�วิจารณญาณ ของคนในกอง
บรรณาธิการข*าวท่ีควรยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมเป7นท่ีต้ัง มากกว*ามุ*งหวังการสร�างความนิยม 
(Rating) หรือผลประโยชน0แอบแฝงทางการเมืองอ่ืน ๆ เนื่องจากการแบ*งฝEกฝLายของสื่อมวลชนท่ีมีอุดมการณ0
และจุดยืนทางการเมืองท่ีแตกต*างกัน การตัดสินใจเก่ียวกับการเสนอประเด็นข*าวนี้สามารถทําได�ท้ังการไม*เลือก
นําเสนอเพ่ือการไม*กระทําซํ้าต*อผู�ตกเป7นข*าว การไม*นําภาพจากสื่อสังคมออนไลน0ท่ีไม*เหมาะสมและละเมิด
สิทธิ์มาใช� หรือเลี่ยงนําเสนอในประเด็นการกลั่นแกล�งทางการเมืองแทน ไม*ใช�ภาพหวาดเสียว หรือล*อแหลม
เสนอเพียงภาพนิ่งเพ่ือให�รู�ว*าใครท่ีตกเป7นประเด็นข*าว และความเห็นของคู*ขัดแย�งท่ีถูกมองว*ากลั่นแกล�งฝLาย
ตรงข�าม เพ่ือให�ความสมดุลและเป7นธรรมท้ังสองฝLาย  
 

กรณีศึกษาท่ี 10 กรณีการรายงานข%าว “พีท แผงแตก” กุเรื่องหวย 90 ล
าน 
การนําเสนอข*าวสารของสื่อมวลชนท้ังสื่อออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0 ได�ยกย*องการทําความดีของ 

ตกเป7นข*าว จนสุดท�ายพบว*าเป7นการสร�างเรื่องปลอม ซ่ึงแสดงให�เห็นว*า สื่อขาดการตรวจสอบข�อเท็จจริงและ
ความถูกต�องของข*าวสารเรื่องราวก*อนการนําเสนอข*าวสารไปสู*ประชาชน ซ่ึงขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การ
แสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร กล*าวคือสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ท่ีเป7นสื่อ
กระแสหลักมักนําข*าวจาก สื่อสังคมออนไลน0 (Social media) มานําเสนอเนื่องจากมีคนสนใจติดตามเป7น
จํานวนมาก การนําเสนอต*อก็จะได�กระแสการติดตามข*าวนี้จากประชาชนท่ีสนใจมาด�วย กอปรกับกระแสความ
สนใจของผู�คนเก่ียวกับข*าวหวยท่ีถูกนําเสนอมาตลอด และท่ีกลายเป7นข*าวหวยมหากาพย0คือ ข*าวหวยของ
หมวดจํารูญกับครูปรีชากับการโกงลอตเตอรี่รางวัลท่ี 1 ท่ียังไม*รู�แน*ว*าใครถูกใครผิด และเริ่มเบ่ือหน*ายกับข*าว
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การโกงหวย เม่ือมีข*าวของคนดี เจ�าของแผงขายลอตเตอรี่ ท่ีไม*คิดอยากได�เงินรางวัลท่ี 1 จํานวน 90 ล�านบาท 
และประสงค0คืนให�เจ�าของ จึงทําให�เป7นประเด็นโด*งดัง สวนกระแส ท่ีแปลกแตกต*างออกไป เป7นข*าวใหญ*ในสื่อ
สังคมออนไลน0ท่ีสื่อวิทยุโทรทัศน0แทบทุกสํานักข*าวชิงนําเสนอ และให�ผู�สื่อข*าวในต*างจังหวัดเกาะติด
สถานการณ0ข*าวนี้ โดยไม*ได�ตรวจสอบเลย การนําเสนอเพ่ือแย*งชิงข*าวกันด�วยความไว ทําให�ข*าวนี้กลายเป7น
ข*าวใหญ*ในช*วงเวลาข�ามคืน ส*งผลให�พีทกลายเป7นวีรบุรุษ ผู�คนแห*แหนสนใจไปซ้ือหวยจากแผงของพีท จนมี
ข�อมูลจากนักสืบออนไลน0ทางสื่อสังคมออนไลน0ออกมาตีแผ*ว*าเป7นเรื่องโกหก ทําให�สื่อกระแสหลักเริ่ม
ตรวจสอบและพบความจริงในท่ีสุด  

ปEจจัยท่ีทําให�สื่อกระแสหลักสนใจนําเสนอข*าวนี้กันถ�วนหน�า เกิดจากบริบทสังคมคือความสนใจของ
คนไทยในปEจจุบันเรื่องหวย และเรื่องความรวย และองค0ประกอบข*าวกรณีของพีท คือความซับซ�อนซ*อน
เง่ือนงํา ว*าใครเป7นเจ�าของหวยเงินรางวัลมหาศาล อย*างไรก็ตามกรณีข*าวนี้นับเป7นบทเรียนสําคัญของการ
นําเสนอข*าววิทยุโทรทัศน0 ท่ีเป7นสื่อกระแสหลักและได�รับความเชื่อถือจากประชาชนเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ การ
นําเสนอข*าวท่ีไม*ตรงกับความจริงเช*นนี้ เกิดข้ึนเพราะต�องการความรวดเร็วในการเสนอแต*ไม*ใช*คําตอบของ
ความถูกต�อง การแข*งขันนําเสนอด�วยความเร็ว กลับทําให�ขาดการตรวจสอบ การลงทุนของสถานี ฯ ในการทํา
ข*าวเชิงสืบสวนสอบสวนท่ีน�อยลง เพราะต�องการลดต�นทุนการผลิต ก็ส*งผลให�บทบาทหน�าท่ีของการรายงาน
ข*าวเชิงลึกของสถานีวิทยุโทรทัศน0หายไป  

แนวทางการปฏิบัติงานหลังจากได�บทเรียนจากกรณีข*าวนี้คือ การกลับมาตรวจสอบข�อเท็จจริงของ
ข*าวก*อนท่ีจะนําเสนอ โดยไม*ควรรีบร�อนเพ่ือให�รวดเร็วตามกระแสของสื่อสังคมออนไลน0 เพราะอาจเสนอ
ข�อเท็จจริงท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนได� นอกจากนี้ การทําข*าวเชิงสืบสวนสอบสวนเป7นประโยชน0ช*วยลดข*าวลวง 
ข*าวปลอมได� ซ่ึงเป7นสิ่งท่ีสร�างคุณค*า ความน*าเชื่อถือให�กับการรายงานและนําเสนอข*าวสาร และเป7นมาตรฐาน
ท่ีสื่อกระแสหลักต�องพึงรักษาไว�  

 
กรณีศึกษาท่ี 11 สํานักข%าวเนช่ันรายงานข%าวปลอม คลิปเสียงนายธนาธร จึงรุ%งเรืองกิจ กับ 

พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
ว*ากําลังสนทนาต*อรองกันเก่ียวกับเรื่องการเมืองท่ีมีการเผยแพร*บนสื่อสังคมออนไลน0มานําเสนอผ*าน

รายการของตนเอง โดยขาดการตรวจสอบว*าคลิปดังกล*าวเป7นเรื่องจริงหรือไม*นั้น แสดงให�เห็นถึงการทํางานท่ี
ขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่อง การแสวงหา และความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร หลัก
จริยธรรมเรื่อง ความสมดุล เป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความคิดเห็น เรื่อง ประโยชน(
สาธารณะ ความรับผิดชอบต�อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ และเรื่อง การส่ือสารท่ีสร�างความ
เกลียดชัง กล*าวคือการนําเสนอข*าวโดยไม*ได�ตรวจสอบว*าเป7นคลิปเสียงตัดต*อของนักการเมืองท่ีมีชื่อเสียง 
สองคนท่ีพูดต*างกรรม ต*างวาระ แล�วนํามาวางต*อกันเพ่ือเกิดเนื้อความของบทสนทนาท่ีแสดงให�เห็นการสมรู�
ร*วมคิดทางการเมือง การเผยแพร*คลิปเสียงโดยไม*ระบุเบ้ืองต�นว*าเป7นใคร แต*ผู�ดําเนินรายการข*าวก็บอกโดยนัย
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ให�สามารถคาดเดาได� ก*อให�เกิดความเข�าใจผิดและลดทอนความน*าเชื่อถือทางการเมืองของนักการเมืองหน�า
ใหม*อย*างจงใจในช*วงการหาเสียงเลือกต้ัง ปM 2562 เข�าข*ายการนําเสนอข*าวปลอม (Fake news) ทางการเมือง
ผู�ดําเนินรายการข*าวสถานีดังกล*าวยังพูดแสดงความเห็นเชิงอคติ ความลําเอียงทางการเมือง สะท�อนทัศนะ 
เชิงลบท่ีมีต*ออดีตนายกรัฐมนตรีและพูดเชื่อมโยงมาถึงนักการเมืองหน�าใหม*ท*านนี้ด�วย แม�นว*าจะไม*ระบุชัดเจน
ว*าเป7นใครแต*ก็ไม*ยากท่ีผู�ติดตามข*าวสารการเมืองจะคาดเดาได� กรณีดังกล*าวสามารถนําไปการขยายความ
ขัดแย�งทางการเมืองท่ีแบ*งเป7นฝEกฝLายในยุคปEจจุบัน และสร�างความขัดแย�ง เกลียดชัง ในกลุ*มประชาชนท่ีมี
ความคิดเห็นแตกต*างได�  

เหตุท่ีทําให�เกิดการนําเสนอข*าวลักษณะนี้สืบเนื่องจากปEญหาความขัดแย�ง แบ*งฝEกฝLายของการเมืองใน
ประเทศไทยต้ังแต*สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตร คู*พ่ีน�อง จนมาถึงการแบ*งฝEกฝLายเป7นกลุ*มสีต*าง ๆ ท่ีมี
จุดยืนทางการเมืองต*างกัน และต*อสู�กันมาอย*างยาวนานท*ามกลางผู�สนับสนุนท่ีเป7นมวลชนแสดงตนบน 
ท�องถนนจนกลายเป7นจลาจลวุ*นวาย เป7นเหตุทําให�เกิดการปฏิวัติรัฐประหารและเกิดรัฐบาลภายใต�การนําของ  
คณะรักษาความสงบแห*งชาติ (คสช.) บทบาทสื่อท่ีเลือกข�างข้ัวการเมืองอย*างชัดเจนยังคงดํารงอยู* และพัฒนา
เกิดเป7นธุรกิจสื่อท่ีครบวงจรภายใต�เส�นสายท่ีโยงใยกับข้ัวการเมือง ส*งผลท่ีท�าทายต*อประเด็นจริยธรรมว*าด�วย
สื่อควรเลือกข�างแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือมีความเป7นกลางไม*ฝEกใฝLผ*ายใดในการนําเสนอข*าว  

ท้ังนี้ แนวทางการนําเสนอข*าวตามหลักจริยธรรมท่ียึดถือมายาวนาน ตามหลักปรัชญาของข*าว ท่ีกล*าว
โดยปรมาจารย0ด�านวิชาข*าวของเมืองไทย อาจารย0สรรพศิริ วิริยะศิริ ท่ีว*า ข*าวคือการนําเสนอความจริง ความ
จริงคือข*าว ถ�าเรื่องท่ีเสนอไม*ใช*เรื่องจริง ก็ไม*ใช*ข*าว และคนทําข*าวต�องยึดหลักข�อนี้ไว�เป7นหลักเกณฑ0สูงสุดของ
การปฏิบัติงาน โดยหลักการนําเสนอความจริงนั้นคือ เม่ือได�ข*าวอะไรมาต�องตรวจสอบอย*างถ่ีถ�วนก*อนนําเสนอ 
และให�รอบด�านมากท่ีสุดเท*าท่ีจะทําได� ส*วนเรื่องความผิดหรือความถูกนั้น เป7นเรื่องท่ีผู�รับข*าวสารจะเป7นคน
ตัดสินใจเอง ด�วยแนวทางดังกล*าวทําให�สํานักข*าวหลายสํานักเลือกนําเสนอคลิปข*าวนี้ภายหลังการตรวจสอบ
และยืนยันได�ว*าความจริงเป7นคลิปเสียงท่ีตัดต*อข้ึนเพ่ือหวังผลทางการเมือง  

ทางออกของประเด็นปEญหาจริยธรรมข�างต�น มีผู�เสนอแนวทางไว�หลายประเด็น ได�แก*  
1) การลดอคติของตัวบุคคลและทําให�ไม*ส*งผลต*อการทํางานและนําเสนอข*าว นั่นคือการใช�ดุลยพินิจ

ของกองบรรณาธิการ ท่ีมีการกลั่นกรองข*าวสาร ทํางานเป7นระบบ เป7นข้ันตอน และใช�เสียงส*วนใหญ*ในการ
ตัดสินใจ ไม*ให�อํานาจกับตัวบุคคลเป7นหลัก  

2) การกํากับดูแลกันเองขององค0กรวิชาชีพท่ีเข�มแข็ง จริงจัง เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันให�กับสังคม 
3) การบังคับใช�กฎหมายหรือกฎระเบียบอย*างจริงจัง และเท*าเทียม ของ กสทช. ให�มีการตักเตือน 

หรือลงโทษ หรือกล*าวคําขอโทษต*อสังคม 
3) ภาคประชาชนหรือประชาสังคม ควรยึดความถูกต�องมากกว*าความถูกใจ เพ่ือสร�างสังคม

ธรรมาธิปไตย  
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 กรณีศึกษาท่ี 12 การรายงานข%าว เหตุการณ4เด็กวัย 8 เดือน นั่งรถเข็นเด็ก ถูกรถสิบล
อทับ 
 มีลักษณะท่ีขัดต�อหลักจริยธรรมเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล 
กล*าวคือ มีการนําเสนอภาพของเหตุการณ0ในข*าวท่ีแสดงให�เห็นท่ีถึงเศร�าโศกเสียใจและทุกข0ทรมานของบุคคล
ผู�เป7นบิดาและมารดาของเด็กอย*างชัดเจน โดยไม*มีการป{ดบังภาพใบหน�าหรือตัวตนของบุคคลท้ังสอง นําเสนอ
ภาพซํ้าไปมาบ*อยครั้ง พร�อมกับปล*อยเสียงกรีดร�องแสดงความเศร�าเสียใจอย*างสุดซ้ึง บางสื่อนําภาพเด็ก 
ในรูปถ*ายก*อนท่ีจะถูกรถทับมานําเสนอ รวมถึงการสัมภาษณ0ผู�ปกครองเด็กในเวลาต*อมา และมีการทําภาพ 
แอนิเมชั่นเพ่ือจําลองสถานการณ0ของการเกิดเหตุ เพ่ือประกอบการรายงานข*าวเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึน เหล*านี้
นอกจากเป7นการตอกย้ําความสะเทือนใจท่ีมีต*อพ*อแม*และญาติแล�ว ยังเป7นภาพตราบาปท่ีอยู*ในใจของ
ผู�ปกครองเด็ก ท่ีตระหนักดีว*าสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาจากความบกพร*องในการดูแลของตน ท้ังนี้ เป7นข�อห�ามในการ
นําเสนอภาพลักษณะนี้ของสถานีโทรทัศน0เพ่ือบริการสาธารณะ เพราะการเสนอภาพของผู�ตกทุกข0ได�ยาก เศร�า
โศกเสียใจท่ีชัดเจน อยู*ในสภาพท่ีครองสติไม*อยู* เหล*านี้เป7นภาพการละเมิดสิทธิ์ เม่ือเวลาผ*านไปจะยิ่งเป7นภาพ
ท่ีสร�างความเจ็บปวดและเป7นสิทธิ์ของผู�อยู*ในภาพข*าวท่ีต�องการให�ถูกลืม  
 การสร�างภาพจําลองเหตุการณ0เพ่ือให�เห็นเหตุการณ0ท่ีชัดเจนข้ึน กลับเป7นการตอกย้ําความเศร�า
สะเทือนใจของผู�ตกเป7นข*าว และทําให�ผู�ชมเกิดความรู�สึกและมีอารมณ0ร*วมไปกับข*าวเหตุการณ0ท่ีน*าหวาดเสียว
นั้น โดยไม*ทําให�เกิดประโยชน0จากการนําเสนอข*าว แม�นว*าจะอีกมุมหนึ่งคือจะบอกว*าเหตุการณ0เกิดข้ึนอย*างไร 
แต*ควรพิจารณาผลอ่ืน ๆ ท่ีตามมาด�วย  
 ท้ังนี้ การนําเสนอข*าวอุบัติเหตุโดยเฉพาะท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชน ถือเป7นเรื่องเศร�าสะเทือนใจ ยิ่ง
เป7นเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนไม*บ*อยครั้ง ด�วยสาเหตุการตายท่ีน*าสยดสยอง ยิ่งทําให�คนดูเกิดอารมณ0ร*วมไปกับ
เรื่องราวดังกล*าว และติดตามข*าวนั้น ๆ อย*างต*อเนื่องในแง*มุมต*าง ๆ ข*าวเหตุการณ0นี้ก็เช*นกันท่ีมีองค0ประกอบ
ข*าวสร�างความสนใจของผู�ชม (Rating) ได�เป7นอย*างมาก หากแต*จะสามารถสร�างให�ข*าวนี้มีคุณค*าและเกิด
ประโยชน0กว*า ถ�าลดการเสนอซํ้าภาพความรุนแรง เปลี่ยนเป7นการนําเสนอมุมมองของการปHองกันอุบัติเหตุท่ี
อาจเกิดข้ึนกับเด็กเล็ก เสนอบทเรียนท่ีได�จากข*าวนี้ การสร�างมาตรการปHองกันความปลอดภัยบนถนน 
ความเร็วในการขับรถใหญ*ในชุมชน จะทําให�เป7นข*าวท่ีเกิดประโยชน0 เพ่ือสร�างความรู� ระแวดระวังภัยบนท�อง
ถนน และการเลี้ยงดูเด็กบริเวณหน�าบ�านได�ดี   

ตามหลักจริยธรรมแล�วการสัมภาษณ0บุคคลท่ีตกเป7นข*าว หรือผู�พบเห็นเหตุการณ0 ผู�สื่อข*าวต�องได�รับ
ความยินยอมด�วยความเข�าใจถึงผลท่ีอาจตามมาด�วย นักข*าวควรเข�าใจหลักการสัมภาษณ0อย*างมีจริยธรรม คือ
อธิบายก*อนถึงประเด็นท่ีจะสัมภาษณ0 ผลกระทบท่ีอาจตามมา และสิทธิของผู�ถูกสัมภาษณ0ท่ีจะตอบหรือไม*
ตอบอะไร นอกจากนี้ ในการถ*ายภาพหรือทําข*าวอุบัติเหตุ ควรเสนอภาพขนาดกว�าง ระยะไกล ไม*ควรเห็นว*า
เป7นใคร ให�ใช�ภาพอ่ืนใส*แทน (Insert) ภาพท่ีไม*เหมาะสม ภาพท่ีละเมิดสิทธิ ภาพท่ีพิจารณาว*าเม่ือนําเสนอ
แล�วจะส*งผลกระทบถึงแหล*งข*าวได�  
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ท้ังนี้ แนวทางในการนําเสนอลักษณะดังกล*าวได�นั้น ต�องเกิดจากความเห็นชอบในระดับนโยบาย
องค0กร ผู�ปฏิบัติงานในระดับต*าง ๆ ท้ังผู�นําเสนอข*าวและนักข*าวท่ีปฏิบัติงาน จัดให�มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กับนักข*าว ผู�สื่อข*าวภาคสนาม รวมถึงผู�ประกาศในสถานี ท้ังกับผู�มีประสบการณ0แล�วเพ่ือตอกย้ําความสําคัญ
ของจริยธรรม และผู�ปฏิบัติงานใหม* ให�เข�าใจเรื่องจริยธรรม ข�อดีและสิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการปฏิบัติงานอย*างมี
จริยธรรม 

 
กรณีศึกษาท่ี 13 การรายงานข%าว เหตุการณ4ไฟไหม
ห
างเซ็นทรัลเวิลด4 
การรายงานข*าว เหตุการณ0ไฟไหม�ห�างเซ็นทรัลเวิลด0 และมีผู�ประสบภัยตกตึกปรากฏในภาพการ

รายงานข*าวอย*างชันเจน โดยมิได�มีการทําภาพเบลอหรือปกป{ด สร�างความสะเทือนใจแสดงให�เห็นถึงการ
กระทําท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล 
กล*าวคือ สื่อมวลชนการนําคลิปท่ีคนท่ัวไปถ*ายภาพคนตกจากตึกสูงเพ่ือหนีภัยจากความร�อนและควันไฟ 
ไปออกอากาศ และเผยแพร*ทางช*องทางข*าวออนไลน0ในหลายรูปแบบ และนําเสนอซํ้าไปมาหลายครั้ง  
โดยไม*คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอภาพข*าวท่ีหวาดเสียวและรุนแรงดังกล*าว สะท�อนถึงการ
ทํางานข*าวท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิส*วนบุคคลแล�ว และไม*ก*อเกิดประโยชน0ใดแก*สาธารณะ ในทางตรงข�าม  
ภาพความรุนแรงกลับตอกย้ําความเศร�าสลด สะเทือนใจ และอาจเป7นภาพท่ีตรึงอยู*ในความทรงจําของบุคคลท่ี
เก่ียวข�องกับผู�เสียชีวิตได� 
 จากความสะดวกและรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารและกระบวนการสื่อข*าวอย*างง*ายของสํานัก
ข*าวออนไลน0 ทําให�ภาพข*าวสั้น ๆ ดังกล*าวกลายเป7นปรากฏการณ0สร�างความสะเทือนใจ ท่ีถูกนํามาเผยแพร*
ผ*านช*องทางออนไลน0อย*างรวดเร็ว ต*อเนื่อง และถูกส*งต*อในวงกว�าง ทว*าการแข*งขันกันด�วยความเร็วในการ
นําเสนอข*าวออนไลน0กลับก*อให�เกิดผลเสียคือ กระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบข*าวสารจากระบบ
บรรณาธิการถูกลดความสําคัญลง ในบางกรณีนักข*าวขาดประสบการณ0การทํางาน การปล*อยให�นักข*าว
นําเสนอข*าวข้ึนเว็บไซด0ได�เอง เพ่ือความรวดเร็วในการชิงนําเสนอก*อนสํานักข*าวอ่ืน ทําให�ข*าวถูกเสนอโดยขาด
การตรวจสอบความถูกต�องและความรอบคอบระมัดระวังในการนําเสนอ  

ขณะเดียวกันถูกนําเสนอซํ้าทางสื่อโทรทัศน0ในหลายรูปแบบหลากวิธีการนําเสนอ ซ่ึงกลับเป7นการตอก

ย้ําการนําเสนอท่ีไม*เป7นไปตามหลักปฏิบัติทางจริยธรรม เพราะต�องการสร�างความนิยมของรายการข*าว จาก

การขยายเหตุการณ0ในข*าวให�ละเอียดมากข้ึนจากหลายมุมมอง ท้ังท่ีเก่ียวข�องและไม*เก่ียวข�องโดยตรง เน�นท่ี

ความคิดเห็นมากกว*าข�อเท็จจริงและประเด็นสืบเนื่องท่ีก*อให�เกิดประโยชน0ต*อสาธารณชน 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือแก�ปEญหาในเรื่องดังกล*าวของสมาคมวิชาชีพคือการออกจดหมายเตือนหรือการขอ

ความร*วมมือไปยังสมาชิกปฏิบัติตามข�อบัญญัติท่ีออกเป7นกฎระเบียบข�อบังคับของสมาคม การจัดอบรมนักข*าว

และผู�ปฏิบัติงานข*าวถึงแนวทางการนําเสนอข*าวตามหลักจริยธรรมเพ่ือให�เท*าทันกับสถานการณ0ท่ีเปลี่ยนแปลง 
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รวมถึงการสร�างจิตสํานึกให�กับผู�ปฏิบัติงานข*าวคํานึงถึงการทํางานบนมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงถือเป7นหนึ่งในการ

ยกระดับสื่อมวลชนเช*นกัน 

 

 กรณีศึกษาท่ี 14 การรายงานข%าว เหตุการณ4 น
องโยโย% เด็กหญิงวัย 14 ปw หายตัวออกจากบ
าน 
 เป7นการกระทําท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การปกปBองและปฏิบัติต�อแหล�งข�าวอย�างเป"น
ธรรม เรื่อง การปกปBอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเส่ียงหรือความรุนแรง และขัด
ต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การเคารพต�อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพส่ือสารมวลชน และ
ซ่ือตรงต�อจรรยาบรรณ กล*าวคือสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0เผยแพร*ภาพข*าว โดยเป{ดเผยตัวตนของน�อง
โยโย*ท่ีหายออกจากบ�านและการติดตามหาตัวน�อง แต*ภายหลังเม่ือพบว*าน�องโยโย*หายไปกับพ*อของเพ่ือน ใน
ลักษณะเชิงชู�สาว ก็ไม*ได�มีการปกป{ดภาพของน�องในทันทีและยังนําเสนอเรื่องราวเชิงชู�สาว และประเด็นการ
หายออกจากบ�านของน�องโยโย*แบบเจาะลึกลงรายละเอียด เห็นภาพประกอบ ไปจนถึงสถานภาพของน�องและ
ของชายท่ีนําน�องหนี แม�นจะมีการป{ดบังใบหน�าในภายหลัง แต*เรื่องราวของน�องก็ถูกตีแผ*และวิพากษ0วิจารณ0
อย*างกว�างขวางในโลกออนไลน0ในเวลาต*อมา นอกจากนี้ สื่อวิทยุโทรทัศน0บางสถานียังตามติดเรื่องราวของน�อง
ผ*านการสัมภาษณ0ผู�ปกครองทุกคนท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงเพ่ือนของน�อง ทําให�รู�เรื่องราวความขัดแย�งต*าง ๆ ใน
ครอบครัว และสภาพการณ0ของน�องโยโย*ก*อนท่ีจะหายออกจากบ�านท้ังท่ีเป7นเรื่องส*วนตัวท่ีแหล*งข*าวแต*ละคน
ควรได�รับการปกปHองและปฏิบัติอย*างเป7นธรรม 
 ข*าวเหตุการณ0ของน�องโยโย*นั้นถือเป7นกรณีศึกษาสําคัญโดยเฉพาะการนําเสนอเรื่องราวของเยาวชนท่ี
ปรากฏเป7นข*าว เพราะเม่ือสถานการณ0เปลี่ยนแปลงไป สํานักข*าวก็ต�องปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอเรื่องราวของ
เยาวชนอย*างรวดเร็วเพ่ือปกปHองคุ�มครองเด็กจากผลกระทบท่ีสื่อนําเสนอ จากการประกาศทางเพจของ
เจ�าหน�าท่ีตํารวจว*า น�องโยโย*เป7นเด็กท่ีหายไปจากบ�าน สื่อมวลชนกระแสหลักและออนไลน0จึงเป{ดเผยหน�าตา 
รายละเอียดต*าง ๆ ของน�องวัย 14 ปM เพ่ือมุ*งหวังให�สังคมช*วยกันหาและแจ�งเบาะแสการหายตัวออกจากบ�าน 
แต*เม่ือสถานการณ0พลิกผันกลายเป7นการหนีไปพร�อมผู�ใหญ*ท่ีรู�จักกันกับครอบครัว จากข*าวเด็กหาย จึง
กลายเป7นข*าวอาชญากรรม คดีพรากผู�เยาว0 และน�องโยโย*ก็ตกเป7นเหยื่อในคดีนี้ สิ่งท่ีสื่อทุกประเภทควร
ปรับเปลี่ยนแก�ไขคือการปกป{ดตัวตนของน�องท้ังภาพใบหน�า ชื่อสกุล ครอบครัว และบุคคลท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด 
แต*กลับพบว*าสื่อมิได�ทําเช*นนั้นในทันที และได�นําเสนอเรื่องราวการหนีออกไปจากบ�านจากครอบครัว ลักษณะ
การหนีและหลักแหล*งท่ีน�องอยู*ก*อนถูกตํารวจจับกุมผู�ท่ีลักพาตัว รวมถึงสภาพร*างกายและสภาพความเป7นอยู*
ของน�อง อย*างเจาะลึก ซ่ึงการกระทําดังกล*าวของสื่อ เป7นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน เป7นนําเสนอสิ่งท่ีไม*
เกิดประโยชน0ต*อสาธารณะ และส*งผลต*อชีวิตความเป7นอยู*ในอนาคตของเยาวชน ซ่ึงมีสิทธิ์ท่ีจะถูกลืมหรือทําให�
หายไปจากโลกออนไลน0 (Right to be forgotten)  
 เหตุท่ีทําให�สื่อมวลชนนําเสนอข*าวนี้โดยไม*ระวังเรื่องสิทธิเด็กเป7นเพราะองค0ประกอบเรื่องเพศ อารมณ0 
มีเง่ือนงํา และมีความแปลกใหม* สามารถทําให�เกิดการติดตาม (Engagement) ได�สูงในสื่อออนไลน0 และเพ่ิม
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จํานวนการติดตามรับชมได�มาก (Rating) ในสื่อโทรทัศน0 อย*างไรก็ตาม ผลจากการนําเสนอท่ีไม*ระวังเรื่อง
จริยธรรมดังกล*าว ทําให�สภาวิชาชีพท้ังสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ออกแถลงการณ0ขอความร*วมมือ
สื่อมวลชนทุกแขนงหยุดนําเสนอตัวตนของน�องโยโย*ในทันที และให�นํารูปของน�องออกจากระบบอินเทอร0เน็ต 
โดยประสานงานกับทางกูเก้ิล (Google) เจ�าของช*องทางออนไลน0ระดับโลก เพ่ือขอความร*วมมือ ซ่ึงในข้ันตอน
แรกต�องขอความร*วมมือทุกสํานักข*าวออนไลน0ลบข*าวออกจากสื่อตนเองก*อน จากนั้นจึงไปจัดการให�รูปน�อง
โยโย*หายไปจากระบบ ซ่ึงได�รับความร*วมมือเป7นอย*างดี นับเป7นบทเรียนสําคัญอีกครั้งหนึ่งท่ีทําให�สื่อออนไลน0
ได�เพ่ิมความระมัดระวังมากข้ึนเก่ียวกับการนําเสนอข�อมูลและเรื่องราวเก่ียวกับเด็ก 
 จากกรณีศึกษาดังกล*าว ได�พบข�อท่ีพึงพิจารณาเพ่ือเป7นแนวทางในการนําเสนอข*าวเก่ียวกับเด็กและ
เยาวชนของสื่อกระแสหลักท้ังวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ดังนี้ 
 1) ก*อนการตัดสินใจนําเสนอข*าวของเด็กและเยาวชน ควรตรวจสอบข�อมูลท่ีแน*นอนให�รอบด�านด�วย
ความระมัดระวัง และพินิจพิจารณาอย*างรอบคอบ ควรมองภาพล*วงหน�าถึงผลของการนําเสนอหรือไม*นําเสนอ 
ว*าจะนําไปสู*อะไร ผลกระทบจะเกิดข้ึนหรือไม*อย*างไร และไม*ควรรีบร�อนในการเป{ดเผยตัวตนของเด็กและ
ครอบครัว 
 2) เม่ือนําเสนอข*าวเด็กและเยาวชนแล�วก*อให�เกิดผลอ่ืน ๆ ท่ีคาดไม*ถึงตามมา ควรรีบแก�ไข
สถานการณ0ด�วยการหยุดการนําเสนอ และนํามาศึกษาถอดบทเรียน เพ่ือเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีเป7นประโยชน0ใน
วันหน�า และท่ีควรคํานึงถึงร*วมด�วยคือสิทธิท่ีจะถูกลืม (Right to be forgotten) ของเด็กและเยาวชนท่ีควรถูก
แจ�งลบในโลกออนไลน0ด�วย  
 3) สื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ท่ีเป7นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ ฯ ควรสร�างมาตรฐานการรายงานข*าว
โดยเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชน เพ่ือให�เกิดความน*าเชื่อถือในความเป7นมืออาชีพท่ีทํางานโดยยึดหลัก
จรรยาบรรณและจริยธรรมเป7นท่ีตั้ง  
 4) สื่อออนไลน0ท่ัวไปท่ีเป7นสื่อเชิงพาณิชย0ไม*ได�ร*วมเป7นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ ฯ และมักนําเสนอสิ่งท่ี
ละเมิดจริยธรรม ไม*ว*าจะด�วยเจตนาหรือเกิดจากความไม*รู�ก็ตาม กสทช. ควรมีกระบวนการในเชิงรุกกับสื่อกลุ*ม
นี้ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจการนําเสนอข*าวตามหลักจริยธรรม โดยไม*จําเป7นต�องรอให�มีการร�องเรียนก*อน  
 

กรณีศึกษาท่ี 15 การรายงานข%าว ไผ% ดาวดิน หนีการเกณฑ4ทหาร 
เป7นการกระทําท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การแสวงหา และความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูล

ข�าวสาร ซ่ึงเป7นการสร�างความเสียหายให�แก*ผู�ท่ีตกเป7นข*าว อีกท้ังสื่อมวลชนกระแสหลักท้ังวิทยุโทรทัศน0และ
ออนไลน0ไม*ได�ติดตาม และนําเสนอข*าวของ ไผ* ดาวดิน ในเชิงลึกและรอบด�าน ท้ังท่ีมีประเด็นการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองมาอย*างต*อเนื่องหลายปM และเป7นบุคคลหนึ่งซ่ึงไม*ได�รับความเป7นธรรมจากอํานาจทางการเมืองใน
สังคมเป7นการกระทําท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง ความสมดุลเป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลาย
ความเห็น เรื่อง ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม และ การให�พ้ืนท่ีนโยบายสาธารณะ 
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และเหตุการณ(สาธารณะท่ีสําคัญหรือร�ายแรงสะเทือนจิตใจ กล*าวคือการนําเสนอข*าวของสื่อมวลชนทางวิทยุ
โทรทัศน0บางช*องท่ีระบุว*าไผ* ดาวดิน หนีการเกณฑ0ทหาร โดยขาดการตรวจสอบข�อเท็จจริงก*อน ทําให�เกิด
ความเสียหายกับไผ* ซ่ึงไม*สามารถออกมาชี้แจงเองได� เนื่องจากต�องโทษจําคุกคดีความผิดฐานหม่ินพระบรม 
เดชานุภาพ หรือหม่ินประมาทพระมหากษัตริย0 ซ่ึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมี
ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร0 จากกรณีการแบ*งปEน บทความพระราชประวัติรัชกาลท่ี 10 ของสํานักข*าว 
บีบีซีไทยผ*านเฟซบุ�กส*วนตัว จนพ*อและแม*ของไผ*ต�องนําหลักฐานมาชี้แจงถึงความสุจริตของไผ* และเรียกร�อง
ให�สื่อมวลชนนําเสนอข�อมูลท่ีถูกต�องตามความเป7นจริง แต*ก็ไม*ได�มีข*าวออกมารายงานในกรณีนี้รวมถึงกรณีอ่ืน 
ของไผ* ดาวดิน มากนัก เนื่องจากสื่อมวลชนกระแสหลักมองว*าข*าวของไผ* เป7นข*าวเฉพาะกลุ*มของคนท่ีติดตาม
ข*าวการเมือง เป7นคนหนุ*มรุ*นใหม* ท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ0การเมืองท่ีต*อต�านรัฐประหารและอํานาจของ 
คสช. ไม*เห็นด�วยกับรัฐธรรมนูญฉบับท่ี คสช. ร*างข้ึนในปM 2560 และออกมาเรียกร�องแสดงความคิดเห็นต*อ
สาธารณะอยู*เนือง ๆ จนถูกจับกุมในท่ีสุด เรื่องราวความเคลื่อนไหวของไผ* ดาวดินจะปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ0 สื่อ
ออนไลน0และสื่อวิทยุโทรทัศน0จํานวนไม*มากท่ีสนับสนุนแนวทางการเมืองในลักษณะเดียวกัน แต*สําหรับสื่อ
กระแสหลักแล�วจะนําเสนอไปตามวาระข*าวเป7นครั้งคราว และแทบไม*มีพ้ืนท่ีข*าวในสื่อเท*าใดนัก  

เหตุท่ีข*าวของไผ* ดาวดิน ไม*ได�รับความสนใจในวาระข*าวของสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0กระแส
หลัก เป7นเพราะสาเหตุหลัก ๆ คือ  

1) ประเด็นข*าวอยู*ในความสนใจเฉพาะกลุ*ม มีองค0ประกอบข*าวท่ีทําให�มวลชนไม*ค*อยสนใจ อาทิ เป7น
ข*าวท่ีต�องอธิบายความและอาศัยภูมิรู�ของผู�ติดตามข*าวเป7นประเด็นความขัดแย�งทางการเมือง การจับกุมและ
คดีความในศาล แหล*งข*าวท่ีเป7นเยาวชนหัวรุนแรง เป7นต�น  

2) บรรยากาศทางการเมืองในห�วงเวลานั้น แม�นจะมีประเด็นในเชิงการเมืองท่ีมีคุณค*า แต*ก็ยากท่ีจะ
นําเสนอ เพราะเป7นเรื่องเก่ียวข�องกับการเมืองท่ีสําคัญคือ ขัดแย�งกับแนวทางของ คสช. ท่ีบริหารประเทศ และ
ควบคุมสื่ออยู*ในห�วงเวลานั้น  

3) ธุรกิจทีวีดิจิทัลท่ีเพ่ิงเกิดได�ไม*นาน ท*ามกลางการแข*งขันกว*า 20 ช*องในขณะนั้น สื่อกระแสหลัก
ส*วนใหญ*เลือกเสนอข*าวอย*างระมัดระวัง ท*ามกลางบรรยากาศของรัฐประหาร เพ่ือความอยู*รอดได�ของธุรกิจท่ี
เก่ียวโยงกับการเมือง  

4) บรรยากาศทางสังคมท่ีต�องการเห็นความสงบสุข เพ่ือให�เกิดการจัดต้ังรัฐบาลท่ีมาจากระบอบ
ประชาธิปไตย คนส*วนใหญ*คิดว*าการรับร*างรัฐธรรมนูญจะไม*ก*อให�เกิดความวุ*นวาย เหตุผลเหล*านี้จึงทําให�
สื่อมวลชนส*วนใหญ*เลือกไม*นําเสนอข*าวนี้ หรืออาจจะเรียกว*า การเซ็นเซอร0ตัวเอง (Self - censorship) ผลท่ี
ตามมาคือการรายงานข*าวนี้จึงไม*สมบูรณ0 รอบด�าน ขาดความสมดุลและเป7นธรรม ท้ังกับผู�ตกเป7นข*าว และ
ผู�ติดตามข*าวสาร เช*นกัน  

แม�นเป7นเรื่องยากท่ีท�าทายการทํางานของสื่อมวลชนในห�วงเวลาท่ีอยู*ภายใต�ข�อจํากัดหลายประการ 
สิ่งท่ีสื่อควรต�องยึดเป7นหลักปฏิบัติคือจรรยาบรรณการนําเสนอข*าวท่ีเป7นความจริง ก*อนนําเสนอควรตรวจสอบ
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ข�อมูลท่ีได�มาให�ถูกต�อง รอบด�าน จึงทําให�การนําเสนอมีความเป7นธรรมกับทุกฝLายท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะกรณีท่ี
มีคู*ขัดแย�งท่ีชัดเจน เป{ดพ้ืนท่ีสื่อเพ่ือให�สามารถใช�สิทธิ์ในการโต�แย�ง แสดงเหตุผล ภายใต�หลักการเคารพสิทธิ
มนุษยชน หลักการท่ีไม*กล*าวโทษใครในข*าว หรือทําให�ข*าวท่ีเสนอถูกบิดเบือนไปจากความจริง ด�วยเทคนิคและ
กลวิธีการนําเสนอ ในด�านของการตรวจสอบนั้น เป7นสิ่งท่ีสื่อมวลชนควรปฏิบัติรอบด�าน ท้ังการตรวจสอบ
กฎหมาย ตรวจสอบประเด็นเชิงจริยธรรม ตรวจสอบหลักสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบหลักการทํางานตามวิชาชีพ 
ไม*ทําตนเป7นกระบอกเสียงของการนําเสนอเพียงวาทกรรมของคนในข*าวและกลุ*มข้ัวท่ีฝEกใฝLเท*านั้น แต*ควรเป7น
สื่อท่ีสะท�อนความคิดท่ีแตกต*างหลากหลายในสังคม ในทุกข้ัวทุกฝLาย เพ่ือยกระดับสื่อจากการเป7นแค*
กระบอกเสียงทางการเมืองมาเป7นสื่อท่ีมีอุดมการณ0ยึดม่ันในหลักจริยธรรมสื่ออย*างแท�จริง 
 

กรณีศึกษาท่ี 16 การรายงานข%าว เหตุการณ4นายอุดม และนางแดง ศิริสอน ถูกฟuองดําเนินคดีการ
บุกรุกป�า 

กรณีการรายงานข*าว คดีตายายเก็บเห็ด ซ่ึงเป7นเหตุการณ0ท่ีนายอุดม และนางแดง ศิริสอน ถูกฟHอง
ดําเนินคดีการบุกรุกปLาสงวน แต*สื่อมวลชนได�พาดหัวข*าวคดีนี้ว*า “คดีตายายเก็บเห็ด” เนื่องจากบุคคลท้ังสอง
ท่ีถูกจับกุมอ�างว*าเป7นเพียงชาวบ�านท่ีเข�าไปเก็บเห็ดในปLาไม*ได�เข�าไปบุกรุกตัดไม�ในพ้ืนท่ีปาสงวนตามท่ีถูก
จับกุม การพาดหัวข*าวเช*นนี้เป7นประเด็นท่ีก*อให�เกิดความเข�าใจผิดให�กับประชาชนผู�รับข*าวสาร และสื่อยัง
นําไปเปรียบเทียบกับคดีอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเป7นการบุกรุกปLาโดยผู�มีอิทธิพลอ่ืน ๆ แต*ไม*ถูกจํากุมคุมขัง แสดงถึง
ความเหลื่อมล้ําของสังคม ซ่ึงลักษณะการนําเสนอข*าวในลักษณะท่ีเป7นการพาดหัวเช*นนี้ อาจเป7นการกระทําท่ี
ขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่อง การแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร ขัดต*อหลัก
จริยธรรมเรื่อง ความสมดุล เป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายในความคิดเห็น กล*าวคือ การใช�คํา
พาดหัวข*าวท่ีเกินสภาพความเป7นจริง ด�วยอายุของคู*สามีภรรยาในข*าวอยู*ในวัยกลางคนไม*ถึง 50 ปM แต*กลับใช�
คําเรียกว*า ตา ยาย ซ่ึงทําให�คิดถึงผู�สูงอายุแทน ต*อมาคือความจริงท่ีปรากฏกับสิ่งท่ีนําเสนอเป7นคนละเรื่อง สื่อ
อธิบายสั้น ๆ ว*าคนท้ังคู*ถูกจับให�ติดคุกด�วยการเก็บเห็ดในปLา ซ่ึงในความเป7นจริงแล�วสามีภรรยาคู*นี้ได�บุกรุก
พ้ืนท่ีปLาสงวนเพ่ือลักลอบตัดไม� ทําให�ต�องโทษจําคุกตามกฎหมาย  

ประเด็นจริยธรรมของการนําเสนอข*าวนี้ นอกจากจะท่ีไม*มีความถูกต�องเท่ียงตรงในการนําเสนอแล�ว  
ยังแสดงถึงการขาดการตรวจสอบข�อเท็จจริงอย*างลึกซ้ึง รอบด�าน รวมถึงแฝงอคติของในการนําเสนอ เป7นการ
สื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชังตามมา ดังรายละเอียดต*อไปนี้ 

1) สื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน0 ต*างนําเสนอข*าวนี้จากสื่อสิ่งพิมพ0 โดยไม*ตรวจสอบข�อเท็จจริงให� 
ถ่ีถ�วนรอบด�าน และเสนอตาม ๆ กันไป  

2) องค0ประกอบความเป7นละคร (Drama) ของข*าวนี้ ถูกจริตของคนไทย ทําให�คนท่ัวไปสนใจ ติดตาม
และเกิดการวิพากษ0วิจารณ0ในวงกว�าง เกิดภาพจําของคดีนี้ว*าเป7นเรื่องของความเหลี่อมล้ําในสังคมไทย ด�าน 
ชนชั้น ฐานะ และสถานภาพทางสังคม เม่ือตายายผู�สูงอายุเก็บเห็ดในปLาประทังชีวิต กระทําความผิดเล็กน�อย 
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กลับต�องถูกตัดสินจําคุก เทียบกับข*าวดังของประเทศในช*วงเวลาใกล�กัน คือคดีลักลอบฆ*าเสือดําในอุทยาน
แห*งชาติของมหาเศรษฐี อยู*ในช*วงดําเนินคดีและมีชีวิตปกติสุข หรืออีกหลายคดีท่ีคนรวยหรือคนมีชื่อเสียงใน
สังคมกระทําความผิดร�ายแรงแต*ก็รอลงอาญา หรือหนีคดีความ ไม*ถูกจองจํา การนําเสนอข*าวของสื่อจึงไม*ใช�
หลักความเป7นกลางและเป7นธรรม ขาดการตรวจสอบข�อมูลท่ีหลากหลายและรอบด�าน แต*กลับใช�ความอคติ
และลําเอียงเสนอข*าวโดยเสนอภาพ “ตายาย” แบบเหมารวมเป7นตัวแทนของผู�ท่ีมีสถานภาพด�อยในสังคมท่ี
ได�รับความอยุติธรรม 

3) จากคดีนี้ท่ีสื่อใช�คําพาดหัวว*า “ตายายเก็บเห็ดติดคุก” จึงเป7นเสมือนสัญญะท่ีแสดงถึง เรื่องความ
ไม*เท*าเทียมทางสถานภาพ ชนชั้นและฐานะของคนในสังคม เป7นลักษณะการสื่อสารท่ีสามารถต*อยอดการสร�าง
ความเกลียดชังข้ึนในสังคมได� เม่ือข*าวนี้ถูกเสนอสร�างกระแสต*อไปในอนาคต ถ�าคนในสังคมไม*ได�รับทราบ
ข�อเท็จจริงของคดีนี้ท่ีปรากฏภายหลังว*า เป7นคดีการบุกรุกปLาของชาวบ�านวัยกลางคนท่ีกระทําผิดจริง  

แนวทางแก�ไขปEญหาจริยธรรมในลักษณะนี้ คือสื่อควรตรวจสอบข�อเท็จจริงให�รอบด�าน เพ่ือนําเสนอ
สิ่งท่ีถูกต�อง เป7นจริง ไม*ควรนําเสนอสิ่งท่ีไม*ชัดเจน ไม*ใช�อคติของสื่อในการบิดเบือนความจริง นําเสนอด�วย
ความเป7นธรรม โดยยึดข�อเท็จจริงเป7นหลักมีความเป7นสื่อมืออาชีพไม*ควรแข*งกับสื่ออ่ืน ๆ ในด�านความเร็ว 
เพราะเม่ือเกิดความผิดพลาด และมานําเสนอแก�ไขตามในภายหลัง ก็อาจไม*เกิดประโยชน0 เพราะผู�รับสารมี
ภาพจําจากคําท่ีใช�พาดหัวในครั้งแรกท่ีเป7นข*าวไปแล�ว แม�นจะตามแก�ไขข*าวหรือเสนอข*าวท่ีถูกต�องในภายหลัง 
แต*ก็เป7นเรื่องยากมากท่ีจะทําให�คนท่ัวไปเข�าใจในสิ่งท่ีถูกต�อง เพราะคนเชื่อและจดจําเรื่องเดิมไปแล�วจึงยากต*อ
การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น แม�นจะอ�างในภายหลังว*าเป7นข�อเท็จจริงของคดีก็ตาม  
 

กรณีศึกษาท่ี 17 การรายงานข%าว เหตุการณ4ช%วงของการเกณฑ4ทหาร 
พบการนําเสนอภาพของสาวประเภทสองท่ีเข�ามารายงานตัวคัดเลือกการเกณฑ0ทหาร เป7นการขัดต*อ

หลักจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่อง สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล กล*าวคือการ
นําเสนอและการรายงานข*าวเก่ียวกับสีสันบรรยากาศของผู�เข�ารับคัดเลือกการเกณฑ0ทหารของชายไทย ซ่ึงสื่อ
วิทยุโทรทัศน0และออนไลน0ท่ัวไปมักนําภาพบรรยากาศการจับใบดําใบแดงของผู�เข�ารับการคัดเลือก ตลอดจน
เสนอภาพ และการสัมภาษณ0สาวประเภทสองท่ีมารายงานตัวการคัดเลือกการเกณฑ0ทหาร ส*วนใหญ*มักเสนอ
ว*าไม*ตรงกับเพศกําเนิด ให�ความสําคัญต*อเรื่องเพศและชีวิตส*วนตัวเป7นหลัก หรือมีภาพเชิงล�อเลียน เพ่ือสร�าง
ความแปลก ความตลกขบขัน ให�เกิดความสนุกสนานจากเรื่องของเพศสภาพ  

การนําเสนอลักษณะดังกล*าวแม�นเป7นเรื่องของสีสันในข*าว ทว*าการเสนอข*าวเกณฑ0ทหารในทุกปMของ
สื่อกระแสหลักท้ังวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0 จะมุ*งไปท่ีการเสนอภาพของสาวประเภทสอง ด�วยความเป7นจุด
สนใจของข*าวท่ีมีความแปลก แตกต*างจากชายไทยแท�กลุ*มใหญ* เลยทําให�สื่อมวลชนมองภาพไว�แล�วว*าเป7น
องค0ประกอบหนึ่งของการนําเสนอข*าวนี้ประจําปM จากความแปลกทางเพศสภาพ ได�ถูกนําเสนอมาเป7นสีสัน ท่ี
ทําให�เกิดความตลก สร�างความฮือฮาในกลุ*มชายท่ีมาเกณฑ0ทหาร ไปพร�อมกับความบันเทิงในลักษณะเชิง
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ล�อเลียน เป7นตัวตลก ซ่ึงแสดงถึงความไม*เคารพสิทธิ์และศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0ของกลุ*มเพศทางเลือก ท่ีเป7น
สาวประเภทสอง และเป7นการตอกย้ําให�กับคนดูซ่ึงเป7นคนในสังคม เห็นว*าคนเพศนี้เป7นตัวตลก นอกจากนี้ 
การนําเสนอข*าวท่ีไม*คํานึงถึงความหลากหลายทางเพศยังอาจสะท�อนถึงอคติเพศชายท่ีแฝงอยู*กับวิธีการ
รายงานข*าว ท่ีบอกว*าเพศชายคือชายแท� ชายเทียมคือเพศกะเทย หรือกลุ*มข�ามเพศ ท่ีสําคัญคือ การรายงาน
ข*าวลักษณะนี้เป7นข*าวเบาท่ีไม*ได�ก*อให�เกิดประโยชน0ต*อสาธารณะ เป7นเพียงข*าวสีสันท่ีไม*ได�ทําให�เกิดความ
เข�าใจท่ีแท�จริงเก่ียวกับสาวประเภทสอง รวมถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมจากภาพเหมา
รวมท่ีปรากฏในข*าว นอกจากนี้ การเป{ดเผยตัวตนต*อสาธารณะด�วยภาพของความเป7นตัวตลกผ*านสื่อมวลชน
ในการรายงานข*าว สามารถส*งผลกระทบท่ีเจ�าตัวคาดไม*ถึงตามมา ท้ังเรื่องข�อมูลและชีวิตการเป7นส*วนตัวท่ี
ปรากฏอยู*บนสื่อกระแสหลักและบนอินเทอร0เน็ตท่ีอาจถูกล�อเลียน หรือรังแกด�วยการแสดงความเห็น 
(Comment) ท่ีไม*เหมาะสมและรุนแรงบนโลกออนไลน0 หรือผลกระทบในชีวิตจริงท่ีตามมาจากการเป7นข*าว 
ท้ังท่ีเกิดกับตนเองและครอบครัว   

แนวทางออกของการนําเสนอกรณีศึกษาดังกล*าว คือการเปลี่ยนมุมมองและวิธีการนําเสนอเรื่องข*าว
การเกณฑ0ทหาร โดยการหามุมมองและวิธีการนําเสนอภาพและเสียงท่ีไม*ส*งผลกระทบในทางลบต*อผู�ตกเป7น
ข*าว หรือการเลือกนําเสนอประเด็นท่ีมีประโยชน0ต*อสังคมท้ังเรื่องข�อมูลทหารเกณฑ0 ความเปลี่ยนแปลง 
ความสําคัญและความจําเป7นของการเกณฑ0ทหาร เพ่ือยกระดับความเข�าใจของประชาชน และถ�าจะให�เกิด
ประโยชน0และสร�างการเปลี่ยนแปลงจากการรายงานของสื่อได�จริงคือ สื่อควรสร�างความเข�าใจให�คนสังคมเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศ การเป7นสังคมพหุวัฒนธรรม และความเคารพในสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน โดยไม*
ละเว�นกลุ*มคนข�ามเพศท่ีเข�ามาเกณฑ0ทหารนี้ด�วย  

 
กรณีศึกษาท่ี 18 การรายงานข%าว ท่ีเก่ียวกับโชคลาภ การใบ
หวย  
การรายงานข*าว ท่ีเก่ียวกับโชคลาภ การใบ�หวย ของสื่อมวลชนเป7นการชี้นําให�ประชาชนหลงเชื่อและ

งมงายต*อเรื่องของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ การแสวงหาโชคลาภต*าง ๆ เป7นการมอมเมาประชาชนในทางท่ีไม*ถูกต�องได�  ซ่ึง
การนําเสนอข*าวเช*นนี้อาจเป7นการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง หลักแห�งขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน กล*าวคือ สถานีวิทยุโทรทัศน0และสื่อ
ออนไลน0นําเสนอข*าวสารเก่ียวกับเรื่องของประเพณี และความเชื่อของประชาชนท่ีมีต*อเรื่องของโชคลาภ และ
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ต*าง ๆ โดยเฉพาะในช*วงระยะเวลาท่ีใกล�วันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ*งรัฐบาล หรือวันหวย
ออก ท่ีสื่อมักจะให�ความสําคัญกับการนําเสนอข*าวสารท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสู*การให�ประชาชนตีเป7นตัวเลขเพ่ือ
นําตัวเลขท่ีได�ไปซ้ือหวย หรือแม�กระท่ังการนําเสนอข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับผู�ท่ีถูกรางวัลหรือถูกหวยว*านําตัวเลข
หรือได�ตัวเลขดังกล*าวมาจากแหล*งใด หรือการนําเสนอข*าวเก่ียวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะดารา นักร�อง 
นักแสดงท่ีถูกรางวัลบ*อย ๆ และออกมาใบ�หวยให�กับประชาชนในแต*ละงวด ตลอดจนการนําเลขทะเบียน
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รถยนต0ของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงทางการเมือง หรือจากการประสบอุบัติเหตุร�ายแรงมาเป{ดเผยซ่ึงเป7นลักษณะของ
การชี้นําว*าตัวเลขดังกล*าวอาจเป7นตัวเลขท่ีจะออกรางวัลในแต*ละงวด เป7นต�น  

การนําเสนอเหล*านี้ล�วนเป7นสิ่งท่ีไปกระตุ�นความลุ*มหลงงาย ไม*สร�างสรรค0 ซ่ึงตามกฎหมายแล�ว การ
รายงานข*าวสลากกินแบ*งรัฐบาลท่ีถูกกฎหมายคือ การรายงานผลสลากในแต*ละงวดตามข�อเท็จจริง และ
กฎหมายพระราชบัญญัติการพนันปM 2478 ในมาตรา 12 ระบุว*าผู�ใดช*วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย
ทางตรงหรือทางอ�อมให�ผู�อ่ืนเข�าเล*นหรือเข�าพนัน ผู�นั้นมีความผิด ส*วนในเชิงจริยธรรมนั้น การนําเสนอเพ่ือการ
เป7นการชี้นํา การใบ�หวย หรือส*อเจตนา ทําให�เกิดความลุ*มหลงงมงาย หลงเชื่อในสิ่งท่ีไม*สามารถหาข�อพิสูจน0
ได� ก็ถือว*าละเมิดจริยธรรม นอกจากนี้ ระเบียบปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ ระบุเป7นระเบียบ
ปฏิบัติการให�รายละเอียดด�วยความระมัดระวัง ในข*าวอุบัติเหตุ คนตาย เลขทะเบียนรถ เรื่องไสยศาสตร0 
ตัวเลข ความเชื่อต*าง ๆ ท่ีสร�างความงมงาย หรือโดยนัยเพ่ือโยงไปสู*การออกสลากกินแบ*งรัฐบาล 

เหตุผลสําคัญของการนําเสนอเรื่องนี้คือ หวยอยู*ในความสนใจในชีวิตประจําวันของคนส*วนใหญ*ท้ัง
ประเทศ โดยดูจากรายได�ของการจําหน*ายสลากกินแบ*งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ ท่ีขายหมดเกือบทุกงวด ท้ังท่ีมี
ยอดการพิมพ0สลากสูงนับร�อยล�านใบ กองสลากสามารถนําส*งเงินเข�ากองคลังเป7นอันดับหนึ่งของประเทศ เรื่อง
หวยจึงกลายเป7นประเด็นหนึ่งในข*าวท่ีประชาชนในวงกว�างท่ัวประเทศ ทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้นสนใจ ติดตาม 
เป7นข*าวท่ีมุ*งตอบสนองความอยากรู�อยากเห็น เป7นเรื่องบันเทิงของประชาชน และนําไปผูกโยงกับเรื่องของ
ความเชื่อ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ พิธีกรรม เครื่องรางของขลัง อุบัติเหตุ อาชญากรรม คนตาย หรือผู�มีอิทธิพลและมี
ชื่อเสียงในสังคมวิธีการนําเสนอหวยทางสื่อมวลชนก็มีหลายวิธีท่ีทําให�คนสนใจท้ังการรายงานข*าวสด ข*าว
สถานการณ0 การใช�ภาพข*าวขนาดใกล� การใส*เสียงสัมภาษณ0 และการเล*าข*าวของผู�ดําเนินรายการข*าว ประเด็น
ข*าวเรื่องหวยก็มีความหลากหลายไม*เพียงแต*เฉพาะข*าวคนถูกรางวัลเท*านั้น แต*ยังนําเสนอเรื่องตัวเลข
สอดแทรกไปกับข*าวประเภทอ่ืนท้ังการเมือง อาชญากรรม สังคม วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา ทําให�เรื่องของหวย
และการใบ�หวยกลายเป7นส*วนหนึ่งของเนื้อข*าวท่ีสื่อมวลชนเกือบทุกสํานักข*าว ท้ังวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0  
ต�องนําเสนอมากหรือน�อยแตกต*างกันตามนโยบายองค0กร แนวคิดของกองบรรณาธิการข*าว และความสนใจ
ของผู�เล*าข*าว เพ่ือสามารถแย*งชิงคนดูจากสถานีข*าวอ่ืน ๆ สร�างความนิยม (Rating) สําหรับสถานีโทรทัศน0และ
ยอดการมีปฏิสัมพันธ0 (Engagement) สําหรับสื่อออนไลน0ให�กับสถานีข*าวจํานวนมาก 

 
ข�อเสนอแนะเพ่ือเป7นแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอเรื่องหวยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ คือ 
1) ให�สื่อมวลชนยึดตามกฎหมาย พ.ร.บ. การพนัน ปM 2478 ม. 12 ว*าด�วยการยุยงส*งเสริมให�มีการเล*น

พนัน และหลักปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ ว*าด�วยการนําเสนอรายละเอียดข*าวอุบัติเหตุ คนตาย 
ทะเบียนรถตู� ในลักษณะชี้ชวนเชื่อมโยงไปสู*ตัวเลข และข�อบังคับแนวปฏิบัติเชิงจริยธรรมนําเสนอเรื่องความ
เชื่อ ความงมงาย ไสยศาสตร0ตัวเลข 
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2) ควรนําเสนอเรื่องหวยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ในมุมมองอ่ืน ๆ ท่ีให�หลักคิดแบบวิทยาศาสตร0 อิงเหตุและ
ผล เช*น การนําเสนอเชิงสถิติ ตัวเลขท่ียืนยันความจริงว*า โอกาสความน*าจะเป7นของคนท่ีไม*ถูกหวยมีมากกว*า
คนท่ีจะถูก  

3) ไม*นําเสนอประเด็นข*าวท่ีส*งเสริมความงมงาย ไร�เหตุผล ไม*มีท่ีมาของข*าวชัดเจน หรือไม*สามารถ
ตรวจสอบได�ถึงข�อเท็จจริงท่ีกล*าวอ�าง เลือกประเด็นท่ีเป7นเพียงสีสันของการรายงานข*าว ไม*ชี้นํา และสนับสนุน 

4) ไม*ควรนําเสนอเชิงชี้นําเรื่องตัวเลข ว*าเป7นเลขเด็ด เลขล�อค เลขเต็ง เพ่ือเป7นการกระตุ�นการซ้ือ 
รวมถึงการเชื่อมโยงกับปรากฏการณ0เหนือธรรมชาติต*าง ๆ เพราะไม*สามารถหาคําตอบท่ีแน*ชัดได� ในทาง
กลับกันจะทําให�เกิดความลุ*มหลง งมงาย และตกเป7นเหยื่อของผู�ไม*หวังดีได�ง*าย 

4) ไม*ควรนําผู�มีอิทธิพลทางสังคมกลุ*มต*าง ๆ มานําเสนอเรื่องราวในการถูกหวยบ*อยครั้ง เพราะทําให�
คนเชื่อได�มากและสามารถในชักจูงใจให�คนซ้ือหวยตามได�สูงกว*ากรณีท่ัวไป  

5) ไม*ควรนําเสนอเรื่องราวหรือประเด็นข*าวของบุคคลท่ีร่ํารวยท่ีจากการถูกหวย แล�วมีชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ประสบความสําเร็จด�านต*าง ๆ ซ่ึงจะทําให�เกิดความเข�าใจผิดว*า การเล*นหวยแล�ว
รวย ทําให�ชีวิตเปลี่ยนจากวิกฤตกลายเป7นดีข้ึน เพราะยิ่งเป7นการส*งเสริมความเชื่อท่ีผิดว*าหวยทําให�ชีวิต
เปลี่ยนไปทางท่ีดีข้ึน และยิ่งส*งเสริมให�คนลุ*มหลง งมงาย ทุ*มเทไปกับการซ้ือหวยโดยไม*คิดถึงผลกระทบด�านอ่ืน  
 

กรณีศึกษาท่ี 19 การนําเสนอข
อมูลข%าวปลอมโดยเฉพาะข%าวสารเก่ียวกับสุขภาพ 
เป7นการกระทําท่ีขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูล

ข�าวสาร กล*าวคือ ข�อมูลข*าวสารท่ีเป7น “ข*าวปลอม” ท่ีถูกสร�างข้ึนและแชร0ต*อ ๆ กันบนโลกออนไลน0 และ
พบว*า มีสื่อมวลชนกระแสหลักคือวิทยุโทรทัศน0ในบางครั้ง แต*ส*วนใหญ*เป7นสื่อออนไลน0ได�นําข*าวด�านสุขภาพท่ี
แชร0กันบนโลกของสื่อสังคมออนไลน0มานําเสนอต*อผ*านทางช*องของตนเอง ซ่ึงข�อมูลข*าวสารนั้นมีลักษณะเป7น
ข�อมูลข*าวสารปลอม ท่ีอาจสร�างความเข�าใจผิดให�กับประชาชนผู�เป{ดรับข�อมูลข*าวสารดังกล*าว นําไปปฏิบัติ 
บอกต*อ หรือสนับสนุนการเผยแพร*และจําหน*ายของสินค�านั้น ๆ และส*งผลเสียตามมาในหลายระดับท้ังระดับ
การเผยแพร*กระจายข*าวปลอมนั้นต*อเนื่องในวงกว�าง ระดับการสร�างความเข�าใจท่ีผิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
หลงเชื่อและปฏิบัติตามทําให�ผู�บริโภคตกเป7นเหยื่อ ส*งผลต*อการเสียทรัพย0สินและสร�างปEญหาต*อสุขภาพ จนถึง
กับมีอันตรายถึงชีวิต ลักษณะของข*าวปลอมจะมีท้ังการนําเสนอข�อมูลท่ีผิดท้ังหมด ไม*ใช*เรื่องจริงเลย หรือการ
เสนอความจริงเพียงบางส*วน ดูแล�วน*าเชื่อถือเป7นการนําภาพและข�อมูลจากคนละแหล*งมาตัดต*อสร�างเรื่องใหม* 
หรือนําบุคคลท่ีน*าเชื่อถือในสังคม หรือผลวิจัย การถ*ายรูปประกอบกันเข�าไป ทําให�เกิดความน*าเชื่อถือมากข้ึน 
เหตุผลของการสร�างข*าวปลอมเรื่องสุขภาพนั้นมักมาจากผลประโยชน0ทางธุรกิจ ท่ีเกิดจากการคลิกเข�าไปอ*าน  
การแชร0ข*าวต*อ และการขายสินค�าหรือบริการ เป7นต�น รวมถึงขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง ประโยชน(ทาง
ธุรกิจ การไม�มีผลประโยชน(ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง เนื่องจากการนําเสนอบางข*าว อาจทําให�เป7นการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ0 สินค�าเหล*านั้น โดยอาจไม*ได�มีเจตนา 
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ท้ังนี้ ลักษณะของการแพร*กระจายข*าวปลอมเรื่องสุขภาพท่ีทําให�ผู�บริโภคหลงเชื่อ จะมาในรูปแบบ
ของเว็บไซต0ท่ีนําเสนอเนื้อหาประเภทข*าว หรือข�อความท่ีส*งต*อกันทางสื่อสังคมออนไลน0 เช*น ไลน0 เฟซบุ�ก 
อินสตาแกรม ทวิตเตอร0 จนแพร*กระจายอย*างกว�างขวาง ต*อมาสํานักข*าวออนไลน0ท่ีมียอดผู�ติดตามจํานวนมาก
ได�นํามาข�อความปลอมนั้นมาเสนอต*อ (Copy) โดยท่ีไม*ได�ตรวจสอบข�อมูล ความถูกต�องอย*างรอบด�าน 
โดยเฉพาะกับนักวิชาชีพด�านสุขภาพ จึงทําให�ข*าวปลอมนั้นถูกพบเห็นและส*งต*อกันมากข้ึน แพร*กระจายอย*าง
รวดเร็ว ส*วนหนึ่งด�วยความท่ีมาจากสํานักข*าวออนไลน0ท่ีเป7นท่ีรู�จัก จึงเกิดความเชื่อถือในข*าวสารและแชร0ข*าว
นั้นต*อ ในภายหลังเม่ือมีผู�รู�หรือผู�สนใจข*าวนี้ในเชิงลึกเริ่มตรวจสอบข�อเท็จจริงของข*าวและพบว*าเป7นข*าวปลอม 
ก็มักจะใช�เวลาระยะหนึ่งกว*าท่ีจะทําให�ข*าวปลอมนี้หายไปจากระบบ และก็อาจจะกลับมาเสนอซํ้า ๆ ได�อีกใน
อนาคต แม�นข*าวนี้จะถูกร�องขอให�เจ�าของช*องทาง (Platform) ออนไลน0ช*วยลบออกแล�วก็ตาม 

แนวทางแก�ไขเรื่องการนําเสนอข*าวปลอมของสื่อมวลชนสามารถดําเนินการได�ดังนี้ 
1) สื่อมวลชนออนไลน0 ควรเพ่ิมความระมัดระวังการนําเสนอหรือนําเข�า (Input) ข�อมูลข*าวสารเรื่อง

สุขภาพ หรือเรื่องอ่ืนใดก็ตามจากโลกออนไลน0 ท้ังจากเพจ เว็บไซต0 สื่อสังคมออนไลน0 เพียงเพราะความง*าย 
และความเร็วในการทํางาน แต*ต�องตระหนักถึงผลกระทบท่ีตามมา ซ่ึงมีมากมหาศาลและเก่ียวข�องกับชีวิตและ
ทรัพย0สินของคนจํานวนมาก สื่อควรเพ่ิมความระมัดระวังเรื่องการตรวจสอบข�อเท็จจริงอย*างรอบด�าน จาก
ผู�เชี่ยวชาญให�แน*ใจก*อนจึงนําเสนอ แม�นจะยากและใช�เวลาก็ตาม ถ�าเป7นไปได�ควรบอกท่ีมาของข*าว ผู�สื่อข*าว 
ผู�เขียน ผู�เรียบเรียง หรือผู�แปล เพ่ือสร�างมาตรฐานการสร�างความน*าเชื่อถือและความรับผิดชอบของการเสนอ
ข*าวในโลกออนไลน0  

2) เม่ือพบว*าข*าวท่ีนําเสนอไป หรือท่ีพบจากแหล*งอ่ืนในโลกออนไลน0 เป7นข*าวปลอม หรือข*าวท่ีลวง 
ควรแจ�งเตือนในโลกออนไลน0ว*า ข*าวนั้นเป7นข*าวปลอมไม*ควรแชร0 พร�อมกับให�รายละเอียดว*าความจริงคืออะไร 
โดยใช�เทคโนโลยีออนไลน0ให�หาข�อมูล (Search engine) ค�นเจอได�ง*ายและเร็ว กรณีท่ีสํานักข*าวนั้นเป7นผู�
นําเสนอหรือแชร0ข�อมูลท่ีถูกตรวจสอบภายหลังว*าไม*เป7นความจริง ควรแสดงความรับผิดชอบทันที โดยลบข*าว
นั้นออกจากระบบการสืบค�น กรณีท่ีช*องทางนั้น เช*น ทวิตเตอร0 หลังจากทวิตข�อความแล�วไม*สามารถแก�ไขแล�ว
โพสใหม*ได� แนวทางแก�ไขของต*างประเทศคือ ถ�าจะลบทวิตเดิมออก ควรเขียนด�วยว*าได�ลบทวิตนี้ออกเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบว*าได�เผยแพร*ข�อความท่ีผิดออกไป เป7นต�น ดังนั้นการแสดงความรับผิดชอบขององค0กร
สื่อและคนทํางานสื่อให�เป7นท่ีประจักษ0ด�วยการกล*าวขอโทษ และแก�ไขให�ถูกต�อง นับเป7นความรับผิดชอบ
สําคัญไม*น�อยกว*าการลบข�อมูลท้ิง เพราะได�สร�างความน*าเชื่อถือ ไว�วางใจ และแสดงความรับผิดชอบกับผู�รับ
สารและสังคมให�เกิดข้ึนอย*างเป7นรูปธรรม 

3) กระบวนการติดอาวุธทางปEญญา ให�กับท้ังคนทํางานข*าวและกลุ*มประชาชนผู�เสพข*าวสารในทุกเพศ
ทุกวัย และระดับทางสังคม โดยสภาวิชาชีพ กลุ*มภาคประชาสังคม และระบบการศึกษา ให�เข�าใจลักษณะ 
กลไก กระบวนการทําข*าว การตรวจสอบความเป7นจริง (Fact checking) เพ่ือเกิดความรู�เท*าทันข*าวสารปลอม
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ในโลกออนไลน0 และการตรวจสอบข�อเท็จจริงในเบ้ืองต�น เพ่ือไม*ตกเป7นเหยื่อและสามารถเป7นผู�นําทางความคิด 
ส*งต*อไปยังเครือข*ายให�เกิดความรู�เท*าทันเรื่องดังกล*าวในวงกว�างต*อไป  
  

กรณีศึกษาท่ี 20 การโฆษณาแฝงท่ีปรากฏในการนําเสนอข%าวสาร 
รายการข*าว ผู�ประกาศ หรือผู�ดําเนินรายการข*าวบางสถานีมีลักษณะการดําเนินการท่ีอาจเป7นการ

ละเมิดหรือกระทําผิดหลักจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง หลักประโยชน(ทางธุรกิจ การไม�มีผลประโยชน(ทับซ�อน 
และการโฆษณาแฝง และเรื่อง การเคารพต�อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
และซ่ือตรงต�อจรรยาบรรณ กล*าวคือนําเสนอข*าวสินค�าในรายการข*าว ปรากฏผลิตภัณฑ0หรือตรายี่ห�อสินค�า
ในรายการข*าว  ผู�ประกาศ หรือผู�ดําเนินรายการข*าวเป7นผู�ดําเนินรายการพูดคุยเก่ียวกับสินค�าหรือบริการธุรกิจ
ในรายการข*าว หรือเป7นพรีเซนเตอร0 (Presenter) ในชิ้นงานโฆษณาสินค�าหรือบริการทางธุรกิจ ซ่ึงการ
นําเสนอท่ีโจ*งแจ�งดังกล*าว แตกต*างจากอดีตท่ีมักเห็นเพียงการวางผลิตภัณฑ0สินค�าในรายการ การนําเสนอเป7น
สปอต (Spot) สนับสนุนรายการข*าว หรือแยกช*วงเวลาของข*าวประชาสัมพันธ0สินค�าและบริการออกเป7นช*วง
ของข*าวบริการธุรกิจ  

เหตุผลท่ีเป7นพบรายการข*าวมีการโฆษณาแฝงท่ีชัดเจนจํานวนมากเป7นเพราะระบบนิเวศของสื่อวิทยุ
โทรทัศน0ท่ีเกิดข้ึนจํานวนมากกว*า 20 สถานีโทรทัศน0ดิจิทัล และอีกจํานวนมากท่ีเป7นโทรทัศน0ดาวเทียมและ
เคเบ้ิลทีวี ในขณะท่ีงบโฆษณาในอุตสาหกรรมนี้ไม*ได�เปลี่ยนมากนัก และยังถูกแบ*งไปโฆษณาในสื่อออนไลน0
ด�วยเช*นกัน ทีมผู�ผลิตรายการข*าวจึงใช�กลยุทธ0ทุกทางเพ่ือให�รายการข*าวสามารถสร�างรายได�จากการโฆษณา
เพ่ิมมากข้ึนกว*าการเสนอเป7นสปอต (Spot) ประกาศแบบเดิม อีกท้ังนักข*าว ผู�ประกาศข*าว นักเล*าข*าว ก็เป7น
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในสังคม และสามารถพูดชักจูงให�เกิดการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคท่ีเป7นคนติดตามข*าวสารได� 
อย*างไรก็ตามสิ่งท่ีผู�บริหารสถานี กองบรรณาธิการข*าว และบุคลากรข*าวควรคํานึงถึงร*วมไปด�วยคือเรื่อง
ผลประโยชน0ทับซ�อน จากการโฆษณาแฝง  

หลักปฏิบัติท่ีผู�ปฏิบัติงานข*าวในทุกระดับควรระมัดระวัง หรือหาทางออกสามารถทําได�หลายวิธีใน
เรื่องดังกล*าวคือ การแบ*งช*วงของเวลาข*าวแยกออกมาเพ่ือการบริการธุรกิจให�ชัดเจน ทําให�ไม*เกิดความ
คลุมเครือระหว*างเนื้อหาข*าวเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ0 และเนื้อหาข*าวสารสาระเพ่ือประโยชน0 
ต*อสาธารณะตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และทําให�ประชาชนทราบได�อย*างชัดเจนว*าเป7นพ้ืนท่ีและ
เวลาของการโฆษณาสินค�า เช*น ทําเป7นสกู�ปข*าวพิเศษ กิจกรรมเพ่ือสร�างภาพลักษณ0องค0กร เป7นต�น หรือกรณี
ข*าวท่ีเห็นว*าเป7นประโยชน0ต*อสังคม แม�นว*าจะมีการแฝงชื่อหน*วยงานหรือองค0กร และผลการปฏิบัติงานร*วม
ด�วย แต*ก็สามารถนําเสนอได�เพราะเป7นเรื่องราวท่ีก*อให�เกิดประโยชน0อย*างแท�จริง ควรเสริมเนื้อหาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของพ้ืนท่ีโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ0ให�เกิดมูลค*าเพ่ิมได� หน*วยงานต�นสังกัดหรือสถานีวิทยุโทรทัศน0
ควรมีระเบียบปฏิบัติให�กับคนในองค0กรณีถูกว*าจ�างเป7นพรีเซ็นเตอร0 (Presenter) ควรดูความเหมาะสมและ
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ตรวจสอบคุณภาพของสินค�าอุปโภคบริโภคนั้นว*ามีคุณภาพได�มาตรฐานและนําเสนอในลักษณะท่ีไม*ขัดและ
ละเมิดต*อหลักจริยธรรม 

 
กรณีศึกษาท่ี 21 การรายงานข%าว สถานีโทรทัศน4 Fox News รายงานข%าวผิดพลาด 
การรายงานข*าว สถานีโทรทัศน0 Fox News รายงานข*าวผิดพลาดเก่ียวกับชาวมุสลิม พบว*าการ

สัมภาษณ0นักวิเคราะห0การก*อการร�าย เก่ียวกับพ้ืนท่ี No - go zone หรือพ้ืนท่ีอยู*อาศัยท่ีชาวอิสลามอยู*อย*าง
หนาแน*น มีศาลอิสลามเพ่ือตัดสินกันเอง และตํารวจไม*สามารถเข�าไปได� พบอยู*ในฝรั่งเศสและอีกหลาย
ประเทศในแถบยุโรป เป7นข*าวท่ีไม*มีมูลความจริงและขอโทษเก่ียวกับความผิดพลาดดังกล*าว มีลักษณะท่ีขัด
หลักจริยธรรมในเรื่อง การแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร เนื่องจากขาดการ
ตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องก*อนนําเสนอ อีกท้ังยังขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่อง ความสมดุล เป"นธรรม 
เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายในความเห็น และส*งผลต*อการขัดจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่อง การส่ือสารท่ี
สร�างความเกลียดชัง ท่ีส*งผลกระทบต*อชุมชนมุสลิมท่ีอาศัยอยู*ในประเทศต*าง ๆ ท่ีถูกกล*าวถึง และถูกมองว*า
เป7นกลุ*มบุคคลท่ีเป7นอันตรายต*อความปลอดภัยของประเทศ ส*งผลให�คนยุโรปเกิดความชิงชังและหวาดกลัว
กลุ*มชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู*ในประเทศดังกล*าวท้ัง ฝรั่งเศส อังกฤษ สวีเดน และเยอรมัน  

เหตุผลในการนําเสนอข*าวลักษณะนี้ของสถานีโทรทัศน0ชื่อดังในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากเกิด
จากการขาดการตรวจสอบข�อเท็จจริงท่ีแน*นอนและความเชื่อม่ันในแหล*งข*าวท่ีมีอยู*แล�ว อาจแฝงด�วยอคติ 
ลําเอียง ของสํานักข*าวนี้ ท่ีปรากฏหลายครั้งในการนําเสนอข*าวการก*อการร�ายท่ีมักระบุว*าเกิดจากการกระทํา
การของกลุ*มชาวมุสลิมหัวรุนแรง ความอคตินี้มักปรากฏในการใช�คําและภาษาท่ีเรียกกลุ*มชาวมุสลิมอย*างจงใจ 
ไปพร�อมกับเหตุการณ0ก*อการร�าย ในทางกลับกันถ�าเหตุก*อการร�ายนั้นเกิดข้ึนโดยคนผิวขาว จะไม*ใช�คําว*า
ผู�ก*อการร�าย แต*จะบอกว*าเป7นคนร�าย หรือระบุชื่อกลุ*มไปเลย ซ่ึงต*างจากเหตุการณ0รุนแรงท่ีเกิดโดยกลุ*มผิวสี 
หรือกลุ*มต*างศาสนา จะระบุอย*างชัดเจนว*าเป7นผู�ก*อการร�าย การนําเสนอเช*นนี้ ส*งผลต*อภาพจําของคนใน
สังคมชาวอเมริกัน และส*งผลต*อการสร�างความเกลียดชังกันของคนต*างเผ*าพันธุ0 และต*างศาสนาในท่ีสุด 

อย*างไรก็ตามการออกมาประกาศขอโทษและยอมรับผิดในการนําเสนอข*าวสารของสถานีโทรทัศน0นี้ใน
ภายหลังจากการตรวจสอบแล�วพบว*ามีความผิดพลาดจริง และแก�ไขการรายงานข*าวให�เกิดความเข�าใจท่ี
ถูกต�อง ถือว*าเป7นความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรมเช*นเดียวกัน และเป7นแบบอย*างท่ีดีท่ีควรสร�างเป7น
มาตรฐานให�กับสื่อท่ัวโลก ไม*เพียงแต*เฉพาะในประเทศหนึ่งประเทศใด 

แนวทางออกในเรื่องนี้เป7นสิ่งท่ีคนปฏิบัติงานข*าวในทุกระดับควรคํานึงถึงความแตกต*างหลากหลายใน
สังคม โดยเฉพาะในเรื่องเชื้อชาติและศาสนา ซ่ึงเป7นเรื่องละเอียดอ*อน ไม*ควรนํามาเป7นประเด็นในการเสียดสี
สร�างความชิงชัง หรือล�อเลียน ควรแสวงหาจุดท่ีสมดุลและลงตัวระหว*างเสรีภาพสื่อกับความอ*อนไหวในเชิง
วัฒนธรรม ด�วยการช*วยกันของหลายฝLายในการตรวจสอบ วิพากษ0วิจารณ0 แสดงความเห็นอย*างมีเหตุผล พลัง
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ของสื่อสังคมท่ีช*วยกันตรวจสอบในเชิงสร�างสรรค0เหล*านี้จะมีส*วนช*วยให�การนําเสนอข�อเท็จจริงของข*าวสาร
ต*าง ๆ เป7นไปด�วยความสมดุลของหลักการและเหตุผล ตามหลักจริยธรรม 
 

กรณีศึกษาท่ี 22 สถานีโทรทัศน4ช%องหนึ่งรัสเซียรายงานข%าวปลอม Russian propaganda TV 
channel says sorry for fake report about Ukraine's Maidan anniversary 

กรณีสถานีโทรทัศน0ช*อง One ของรัสเซียรายงานข*าวปลอมซ่ึงเกิดจากการท่ีสถานีช*อง One ของ
รัสเซียซ่ึงเป7นสถานีเพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อ (Russian Propaganda TV)  ได�ว*าจ�างนักข*าวพาร0ทไทม0 
(Stinger) ให�ผลิตคลิปข*าวสัมภาษณ0นักเคลื่อนไหวชาวยูเครน เนื่องในวันครบรอบรําลึกถึงกลุ*มผู�ประท�วงของ
ชาวยูเครน (Ukrain’sMaidan anniversary) แต*เนื่องจากคลิปต�นฉบับเกิดข�อผิดพลาดทางเทคนิค จึงทําให�
นักข*าวพาร0ทไทม0ผลิตคลิปปลอม โดยใช�เพ่ือนของเขาซ่ึงแท�จริงแล�วเป7นชาวเบลารุสมาแสดงแทนบุคคลในข*าว
ตัวจริงและให�พูดถึงความยากลําบากในการใช�ชีวิต และส*งให�ทางช*อง One ออกอากาศ โดยไม*มีการตรวจสอบ
ความถูกต�องของข�อมูลก*อนนําเสนอ ต*อมาเรื่องนี้ได�ถูกตีแผ*โดยบล�อกเกอร0ชาวรัสเซีย ทําให�สถานีออกมา
ยอมรับความผิดพลาดและขอโทษต*อเหตุการณ0ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน สะท�อนให�เห็นว*าการกระทําของ
นักข*าว ท้ังนักข*าวพาร0ทไทม0และนักข*าวช*อง One เป7นการกระทําท่ีผิดหลักจริยธรรมในเรื่องของหลักการ
แสวงหาและความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร และหลักจริยธรรมเรื่อง การเคารพต�อกฎหมายการ
รักษาเกียรติศักดิ์ศรีของวิชาชีพส่ือสารมวลชนและความซ่ือตรงต�อจรรยาบรรณ 

กรณีดังกล*าวสะท�อนให�เห็นการนําเสนอข*าวเพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อของสถานีโทรทัศน0 ท่ีต้ังใจ
นําเสนอสภาพท่ียากไร�และลําบากของชาวยูเครน แต*ด�วยความผิดพลาดของกระบวนการผลิตของนักข*าว
พาร0ทไทม0 ท่ีมีอาชีพรับจ�างทําข*าว เพ่ือแก�ไขปEญหาเฉพาะหน�า จึงให�คนอ่ืนท่ีรู�จักและเป7นคนชนชาติอ่ืนมา
สัมภาษณ0เป7นแหล*งข*าวแทน เพราะเทปสัมภาษณ0จริงมีคุณภาพตํ่าไม*สามารถนําออกอากาศได� จึงเข�าข*าย
ลักษณะการหลอกลวง ด�วยการต้ังใจสร�างข*าวปลอมด�วยการใช�แหล*งข*าวปลอม เพ่ือประโยชน0ในการแก�ไข
สถานการณ0เฉพาะหน�าโดยไม*คํานึงถึงหลักจริยธรรมและผลเสียท่ีอาจตามมากับท้ังแหล*งข*าวจริงและแหล*งข*าว
ท่ีนํามาเสนอแทน รวมถึงความน*าเชื่อถือของสถานี เข�าข*ายการบิดเบือนข�อเท็จจริงจากแหล*งข*าวปลอม และ
การไม*เคารพกฎหมายและศักด์ิศรีวิชาชีพ 

แม�นว*าภายหลังจะมีสื่อสังคมออนไลน0ออกมาเป{ดเผยข�อเท็จจริงและสถานีออกมาขอโทษต*อ
สาธารณชน แต*ก็เป7นกรณีศึกษาให�สื่อมวลชนได�ตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบข�อมูลในทุกเรื่อง
และทุกด�านของข*าวก*อนท่ีจะนําเผยแพร*ออกอากาศ องค0กรสื่อก็ควรวางมาตรการในการแก�ไขข�อผิดพลาด 
บกพร*องท่ีอาจเกิดข้ึนได�ในกระบวนการเสาะหาข�อมูล การผลิต การบรรณาธิการและการนําออกอากาศ เพ่ือ
ไม*ให�เกิดความผิดพลาดท่ีซํ้าซาก ควบคู*ไปกับการสร�างความโปร*งใสในการนําเสนอเนื้อหา กระบวนการ
บรรณาธิการ และแสดงความรับผิดชอบเม่ือเกิดข�อผิดพลาดข้ึน  
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 กรณีศึกษาท่ี 23 การรายงานข%าวคลิปวิดีโอหญิงถูกพ%อข%มขืนและทําร
ายร%างกาย (Woman 
raped so often by dad as girl she developed 2,500 personalities to survive) 
 กรณีการรายงานข*าวคลิปวิดีโอหญิงถูกพ*อข*มขืนและทําร�ายร*างกายท่ีสํานักข*าว Mirror online ได�
นําเสนอเรื่องราวรันทดของผู�หญิงคนหนึ่งท่ีถูกพ*อข*มขืนต้ังแต*อายุ 4 ขวบ จนถึงอายุ 14 ปM ส*งผลให�เธอพัฒนา
บุคลิกข้ึนมาใหม*ถึง 2,500 บุคลิกเพ่ือให�รับมือกับความเจ็บปวด ซ่ึงมีท่ีมาจากรายการโทรทัศน0ชื่อดังในประเทศ
ออสเตรเลีย คือรายการ “60 Minutes” โดยในข*าวนี้ได�รายงานบทสัมภาษณ0เธออย*างละเอียดเก่ียวกับสถานท่ี
พ*อข*มขืนและได�เผยแพร*คลิปของตํารวจท่ีบันทึกภาพในขณะท่ีพาตํารวจไปชี้สถานท่ีเกิดเหตุ และเห็นภาพ
ความรู�สึกท่ีสะเทือนใจอย*างมากของเธอท่ีต�องกลับไปยังบ�านหลังนั้น สร�างความรู�สึกเศร�าสลดต*อผู�รับชมภาพ
ข*าวดังกล*าวแม�นจะเป7นคลิปช*วงสั้น ๆ นอกจากนี้ การรายงานข*าวยังได�เป{ดเผยชื่อนามสกุล และรูปของเหยื่อ
ต้ังแต*เด็กจนถึงปEจจุบัน ขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง การปกปBองและปฏิบัติต�อแหล�งข�าวอย�างเป"นธรรม และ
การนําเรื่องราวท่ีเจ็บปวดดังกล*าวมาผลิตซํ้าแม�นจะได�รับความยินยอมให�นําเสนอ ยังขัดต*อหลักจริยธรรมใน
เรื่องของ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย( และสิทธิส�วนบุคคล  
 ท้ังนี้ พบว*าข*าวในลักษณะดังกล*าวจะถูกนําเสนอมากในสื่อประเภทออนไลน0และประเภทแทบลอยด0 
(Tabloin) ซ่ึงมักขายข*าวเรื่องอาชญากรรม เรื่องเพศและความรุนแรง เรื่องราวเชิงละคร (Drama) ในชีวิตจริง
สามารถทําให�เกิดความชื่นชอบเป7นยอดไลค0 (Like) และการส*งต*อ (Share) ได�มาก ส*งผลให�มีรายได�จากการ
โฆษณามากข้ึน อย*างไรก็ตามคลิปนี้มีข�อสังเกตท่ีแตกต*างจากคลิปข*าวท่ีเสนอเรื่องราวลักษณะท่ีคล�ายกันคือ 
จะมีการให�ข�อมูลในพาดหัวของวีดิโอว*าเป7นคลิปท่ีมีกราฟ{กและเนื้อหาท่ีทําให�ไม*พอใจ (Warning - graphic & 
upsetting content) เพ่ือแจ�งให�ทราบถึงคุณลักษณะของคลิปข*าวท่ีไม*พึงประสงค0สําหรับผู�ติดตามบางกลุ*ม 
แต*ไม*ใช*แนวทางท่ีจะปHองกันการละเมิดท่ีเกิดข้ึนจากการนําเสนอข*าวนี้ แม�นภาพท่ีสํานักข*าว Mirror Online 
นํามาเผยแพร*จะบอกท่ีมาอย*างชัดเจน ซ่ึงเป7นแนวทางปฏิบัติท่ีควรกระทํา แต*ข*าวนี้ไม*สามารถสืบค�นต*อไปท่ี
รายการ 60 Minutes ในออสเตรเลียได� เนื่องจากเป{ดให�เข�าถึงได�เฉพาะพลเมืองในประเทศ จึงเป7นการปกปHอง
สิทธิของแหล*งข*าวได�ตามสมควร อีกประการหนึ่งคือ เหตุท่ีแหล*งข*าวออกมาเป{ดเผยตัวตนและเรื่องราวนั้น 
เกิดจากแนวทางตามรูปคดีในการเอาผิดและบังคับให�เป{ดเผยตัวตนของพ*อท่ีข*มขืนเธอด�วย จึงมิได�เป7นความ
ยินยอมพร�อมใจให�นําเสนอภาพและเรื่องราวท่ีเสมือนการข*มขืนซํ้าเช*นนี้ออกสู*สาธารณชนอย*างกว�างขวาง  
ตามหลักปฏิบัติแล�วแหล*งข*าวควรได�รับสิทธิ์ในการการปกปHองและปฏิบัติอย*างเป7นธรรม โดยไม*นําเสนออีก
ต*อไป หรือลบคลิปภาพข*าวนี้ออก และทําให�ไม*สามารถสืบค�นหาทางอินเทอร0เน็ตได�อีกต*อไป ตามสิทธิ์ท่ีควร
จะถูกลืมในโลกออนไลน0 (Right to be forgotten) เพ่ือกลับมาใช�ชีวิตอันเป7นปกติสุขกับปEจจุบันกาล 
 
 กรณีศึกษาท่ี 24 การรายงานข%าวการประหารชีวิตหมอดูหญิงชาวเกาหลีเหนือ 
 เว็บไซต0ข*าวออนไลน0 Mail online ของสํานักข*าว Daily mail ประเทศอังกฤษ อ�างว*ามาจาก
แหล*งข*าวภายในประเทศเกาหลีเหนือ การเสนอข*าวท่ีไม*ได�มาจากแหล*งข*าวทางการของประเทศนี้ หรือสํานัก
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ข*าวท่ีมีชื่อเสียงได�มาตรฐาน แต*กลับเป7นแหล*งข*าวท่ีไม*ปรากฏตัวตนแน*ชัด และไม*สามารถตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงได� ขัดต*อหลักจริยธรรมสื่อมวลชนในเรื่อง การแสวงหา และความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูล
ข�าวสาร และการนําเสนอข*าวดังกล*าวยังตอกย้ําภาพความโหดร�าย ไร�มนุษยธรรม ของผู�นําประเทศเกาหลี
เหนือท่ีถูกเสนอในข*าวอ่ืน ๆ ของสื่อมวลชนต*างประเทศอยู*เนือง ๆ โดยท่ีไม*สามารถตรวจสอบข�อมูลได�
เนื่องจากระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต0 ท่ีป{ดก้ันการทํางานของสื่อท้ังในประเทศและต*างประเทศใน
การเข�าถึงข�อมูลข*าวสาร ด�วยสภาพภูมิทัศน0สื่อของเกาหลีเหนือดังกล*าว สื่อมวลชนจึงไม*สามารถนําเสนอ
ข*าวสารอย*างเสมอภาคได� การเสนอข*าวในทางเสียหายของเหตุการณ0ในประเทศและของผู�นําประเทศ จาก
แหล*งข*าวท่ีไม*น*าเชื่อถือ จึงขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง ความสมดุล เป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลาย
ความคิดเห็น อันสามารถนํามาสู*ผลเสียท่ีตามมาในสายตาของชาวโลก ซ่ึงเป7นการกระทําในลักษณะ การ
ส่ือสารท่ีสร�างความเกลียดชัง ต*อประเทศเกาหลีเหนือท่ีอาจนําไปสู*ภาพลักษณ0ของความขัดแย�งกับประเทศ
ต*าง ๆ ได� 
 สาเหตุท่ีหลายสํานักข*าวในต*างประเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน0และสื่อประเภทแทบลอยด0 (Tabloin) 
คือเน�นเสนอข*าวเรื่องราวท่ีดึงดูดความสนใจได�มาก เช*น ข*าวอาชญากรรม ข*าวซุบซิบ ชีวิตส*วนตัวของคนดัง 
สนใจเรื่องของ คิมจองอึน ผู�นําเกาหลีเหนือ เพราะการรับรู�ว*าเป7นคนโหดเหี้ยม ชอบทําสิ่งท่ีแตกต*างจากคนอ่ืน 
ท่ีดูไม*ปกติ ซ่ึงตรงกับอคติของคนท่ัวไปว*าสามารถทําในสิ่งท่ีรุนแรงมากกว*าคนโดยท่ัวไป องค0ประกอบด�าน
ความแปลก ความรุนแรง เป7นสิ่งท่ีทําให�คนท่ัวไปสนใจและเป7นข*าวท่ีขายได� แต*สื่อประเภทนี้มีความน*าเชื่อถือ
ตํ่ามากเพราะเป7นแหล*งในการนําเสนอข*าวลือ ข*าวลวง ข*าวท่ีไม*จําเป7นต�องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบความ
จริง และสื่อท่ีเป7นสื่อใหญ*ของตะวันตกบางส*วนก็มักจะนําข*าวเหล*านี้มานําเสนอ เพราะไม*สามารถตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงได� และยากต*อการตรวจสอบ ภาพลักษณ0ของผู�นําประเทศเกาหลีเหนือ จึงถูกใส*ร�ายปHายสีไปทางท่ี
เลวร�าย โดยท่ีไม*เคยมีสื่อตะวันตกรายหนึ่งรายใดอย*างแท�จริงท่ีเข�าไปเห็นเหตุการณ0ในเวลานั้น 
 นอกจากนี้ การจะคาดหวังกับสื่อของประเทศเกาหลีเหนือให�มีสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอข*าวสาร 
เฉกเช*นประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย คงเป7นไปได�ยากในความเป7นจริง เพราะสื่อมวลชนใน
ประเทศก็ตามย*อมมีบทบาทหน�าท่ีตามลักษณะการเมืองการปกครองและสังคมของประเทศนั้น ๆ ดูจากดัชนีชี้
วัดความมีอิสรภาพของสื่อจึงในปM 2019 พบว*าเกาหลีเหนืออยู*ในตําแหน*งท่ี 179 จากท้ังหมด 180 ประเทศ 
ดังนั้น การคาดหวังว*าสื่อในประเทศจะเสนอสิ่งท่ีกระทบต*อภาพลักษณ0ของผู�นําและประเทศคงเป7นไปไม*ได� 
เฉกเช*นเดียวกับการตรวจสอบข�อเท็จจริงของข*าวในแง*ลบต*าง ๆ ท่ีนําเสนอจากสื่อต*างประเทศก็เป7นได�ยาก
เช*นเดียวกัน  
 จากเสรีภาพสื่อท่ีถูกจํากัดในประเทศเกาหลีเหนือ ทําให�สื่อเสรีในซีกโลกตะวันออกได�ถูกใช�เป7น
เครื่องมือในการปล*อยข*าวเพ่ือผลทางการทหารและการเมืองเช*นเดียวกัน เช*น กรณีของการออกข*าวว*าเกาหลี
เหนือจะบุกเกาหลีใต� มักส*งผลให�มีข*าวตามมาว*าเกาหลีใต� ไต�หวัน และญ่ีปุLนได�สั่งซ้ืออาวุธ ยุทโธปกรณ0เพ่ือ
เตรียมพร�อมรบกับเกาหลีเหนือ จากสหรัฐอเมริกา จึงเป7นท่ีน*าสังเกตว*า ประเทศมหาอํานาจก็ใช�กระบวนการ
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ปล*อยข*าวผ*านสื่อมวลชนเก่ียวกับการบุกรุกของเกาหลีเหนือ เพ่ือประโยชน0ทางการค�าอาวุธอย*างนัยยะสําคัญ
เช*นกัน ดังนั้น การนําเสนอข*าวของสื่อต*างประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจตะวันตก สื่อก็ถูกใช�เป7น
เครื่องมือทางการทหารและการเมือง จากการนําเสนอข*าวถ�อยแถลงของผู�นําท่ีเป7นทางการ โดยไม*มีการ
ตรวจสอบข�อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือแสวงหาข�อมูลเพ่ือสร�างความสมดุล 
 แนวทางการนําเสนอของสื่อไทยให�เกิดความสมดุลและเป7นธรรมเท*าท่ีจะเป7นไปได�คือ การไม*นําเสนอ
ทุกข*าวเก่ียวกับเกาหลีเหนือท่ีถูกเผยแพร*จากสื่อทางฝE�งประเทศตะวันตกแต*เพียงฝLายเดียว จะพยายาม
ตรวจสอบข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากรายงานข*าวทางการของประเทศเกาหลีเหนือด�วย ถ�ามีก็จะนําเสนอท้ังสอง
ฝLายควบคู*กันไป แต*ถ�าไม*สามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมได�ก็เลือกท่ีจะไม*นําเสนอ ลักษณะการตรวจสอบพิจารณา
อย*างรอบคอบ ตรวจสอบไปท่ีต�นทางของประเด็นข*าวเรื่องนั้น ไม*เร*งรีบนําเสนอด�วยความรวดเร็ว เพ่ือปHองกัน
ความผิดพลาดของข*าวสารท่ีอาจตามมาในภายหลัง และเม่ือตรวจสอบแล�วพบว*าข*าวนั้น ๆ ไม*เป7นความจริง 
แต*อยู*ในความสนใจของคนในช*วงเวลานั้น ก็ให�ผู�ประกาศพูดเพียงเล็กน�อยเก่ียวกับกระแสข*าวลือท่ีเกิดข้ึนว*า
ทางสถานี ฯ ได�ทําการตรวจสอบแล�ว พบว*าไม*มีมูลความจริง โดยไม*นําเสนอภาพหรือข�อความท่ีถูกส*งต*อมา
ทางโลกออนไลน0ท่ีไม*เป7นความจริง  
   

กรณีศึกษาท่ี 25 การชุมนุมประท�วงในฮ*องกง เพ่ือต*อต�านร*างกฎหมายการส*งผู�ร�ายข�ามแดนระหว*าง 
พบว*า ขัดต*อหลักจริยธรรมเรื่อง ความสมดุล เป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความ

คิดเห็น เนื่องจากการรายงานข*าวเพียงด�านเดียวของสื่อต*างประเทศ ท่ีมองว*ากลุ*มผู�ประท�วงคือผู�ท่ีถูกกระทํา
ดังกล*าว สํานักข*าวต*างประเทศบางสํานักโดยเฉพาะในแถบประเทศตะวันตก รวมถึงสํานักข*าวออนไลน0 
รายงานข*าวท่ีมีความเอนเอียง ใช�ข�อความพาดหัวแสดงถึงอคติต*อสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะด�านของ
ความยุติธรรมทางกฎหมายเนื่องจากจีนเป7นประเทศคอมมิวนิสต0 การเสนอภาพและภาษาข*าวของสํานักข*าว
ต*างประเทศและรายงานขององค0กรสิทธิมนุษยชนระหว*างประเทศ ท่ีระบุถึงการปะทะกันท่ีรุนแรงของกลุ*ม
นักศึกษาท่ีถูกทําร�ายจากตํารวจฮ*องกงท่ีมีอาวุธครบมือ แสดงการสนับสนุนและเห็นใจผู�ประท�วง และมองว*ารัฐ
ฮ*องกงภายใต�การปกครองของประเทศจีนเป7นผู�ร�าย  

กรณีศึกษานี้ ยังสะท�อนถึงการนําเสนอของสื่อเรื่อง การส่ือสารท่ีสร�างความเกลียดชัง ซ่ึงเป7นผล
สืบเนื่องจากการรายงานข*าวท่ีทําให�คนท่ัวไปเข�าใจสถานการณ0ไปในทิศทางท่ีผู�ประท�วงต�องการ โดยกล*าวถึง
ฮ*องกงในประเด็นของการเป7นอาณานิคมอังกฤษ และให�ความสําคัญกับชาวฮ*องกงว*าเป7นประชากรของ
ประเทศท่ีไม*ได�ผูกพันกันประเทศจีน การสร�างทัศนะเช*นนี้ จึงยิ่งขยายความขัดแย�งให�รุนแรงข้ึนและกลายเป7น
ความชอบธรรมของกลุ*มนักศึกษาผู�ประท�วง ท้ังนี้ สื่อต*างประเทศมักไม*ให�ความสําคัญกับข�อเท็จจริงเรื่อง
ความชอบธรรมของประเทศจีนในการปกครองฮ*องกงอย*างเป7นทางการภายใต�รูปแบบหนึ่งประเทศ สองระบบ
หลังจากสนธิสัญญาเช*าเกาะฮ*องกงของอังกฤษได�สิ้นสุดลง 
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นอกจากนี้ การนําเสนอข*าวการชุมนุมประท�วงในฮ*องกงของสํานักข*าวตะวันตก และสื่อกระแสหลัก
ของอเมริกายังมีข�อสังเกตเก่ียวกับประเด็นการนําเสนอข*าวปลอมเรื่องการก*อจลาจลของกลุ*มเสื้อดํา ท่ีออกมา
สนับสนุนการประท�วงของกลุ*มนักศึกษา และถูกนําเสนอข*าวด�านเดียวว*าเป7นกลุ*มท่ีถูกกระทําจากเจ�าหน�าท่ี
ตํารวจ ขณะท่ีเม่ือติดตามข*าวทางสื่อสังคมออนไลน0ก็พบว*ากลุ*มนี้ได�ไปกระทํากับผู�อ่ืนท่ีไม*เก่ียวข�องกับการ
ประท�วง มีการเผาทําลายบ�านและข�าวของ และทําร�ายคนจีนท่ีไม*ใช*กลุ*มพวกเดียวกัน การรายงานนี้ขัดต*อหลัก
จริยธรรมเรื่อง การแสวงหาและความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร 

แนวทางการนําเสนอข*าวท่ีทําให�เกิดความเป7นธรรมในสถานการณ0ความขัดแย�งท่ีรุนแรงข้ึนนี้ ควรมี
วิธีการแสวงหาข*าวสารและนําเสนออย*างสมดุลเป7นธรรม จากแหล*งข*าวท่ีเชื่อถือได�ของท้ังสองฝLายคือกลุ*ม 
ผู�ประท�วงและกลุ*มเจ�าหน�าท่ีตํารวจฮ*องกง การเลือกนําเสนอภาพเหตุการณ0นั้นควรใช�วิจารณญาณอย*าง
รอบคอบ นําเสนอภาพเหตุการณ0ท้ังสองฝLาย โดยยึดม่ันในหลักความจริงถึงสถานภาพของฮ*องกงว*าอยู*ภายใต�
การปกครองของจีนคือหนึ่งประเทศ สองระบบ การนําเสนอจึงต�องระมัดระวังว*าไม*ให�กระทบต*อความสัมพันธ0
ทางการฑูตระหว*างไทยกับจีนด�วยเช*นกัน นอกจากนี้ ควรเลือกนําเสนอเนื้อหาและภาพข*าวจากสํานักข*าวใหญ*
ท่ีน*าเชื่อถือเรื่องความเป7นกลาง ความถูกต�องแม*นยํา ท้ังฝE�งตะวันตกและตะวันออก ไม*นําข*าวจากบางสํานัก
ข*าวท่ีเห็นว*ามีความเอนเอียง นําเสนออย*างมีอคติมาใช�รายงาน และเลือกใช�คลิปจากสื่อสังคมออนไลน0อย*าง
ระมัดระวังหรือถ�าไม*แน*ใจก็ไม*ควรเลือกใช�เลย  

 
 
 
 

 1) การศึกษาและจัดทําข
อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมส่ือมวลชน ตามโครงการสร
างชุมชน

แห%งการเรียนรู
และพัฒนาจริยธรรมสําหรับส่ือมวลชน ได�ศึกษา ค�นคว�า เปรียบเทียบมุมมองเรื่องจริยธรรม

สื่อขององค0กรสื่อท้ังในประเทศไทยและต*างประเทศ โดยการสัมภาษณ0ผู�บริหารองค0กรสื่อ สื่อมวลชน 

นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�แทนจากองค0กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน0 และผู�มีส*วนได�

ส*วนเสียในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน เก่ียวกับความคิดเห็นและมุมมองของการละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนของ

กรณีศึกษาท้ัง 25 กรณี จํานวนท้ังสิ้น 26 คน สามารถสรุปได�ดังนี้ 

 การศึกษา ค�นคว�า เปรียบเทียบมุมมองเรื่องจริยธรรมสื่อขององค0กรสื่อท้ังในประเทศไทยและ

ต*างประเทศ และนํามาใช�วิเคราะห0 การละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนทางวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ของ

กรณีศึกษาท้ังในประเทศและต*างประเทศท้ังสิ้นจํานวน 25 กรณีศึกษา สามารถประมวลหลักจริยธรรมได�

ท้ังสิ้น 13 ข�อ ประกอบด�วย  

 

5.2 สรุปผลการศึกษา 
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  ข�อ 1 การแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร  
  ข�อ 2 ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น 
  ข�อ 3 ประโยชน0สาธารณะ ความรับผิดชอบต*อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ 
  ข�อ 4 สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล 
  ข�อ 5 ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม 
  ข�อ 6 ผลประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง 
  ข�อ 7 การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซ่ือตรง
ต*อจรรยาบรรณ 
  ข�อ 8 หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญา
ท�องถ่ิน 
  ข�อ 9 การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง 
  ข�อ 10 การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย0สินทางปEญญา 
  ข�อ 11 การปกปHองและการปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 
  ข�อ 12 การให�พ้ืนท่ีนโยบายสาธารณะ และเหตุการณ0สาธารณะท่ีสําคัญหรือร�ายแรงสะเทือน
จิตใจ 
  ข�อ 13 การสื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชัง 
  
 เม่ือนําหลักจริยธรรมดังกล*าวมาวิเคราะห0 สังเคราะห0 การนําเสนอข*าวสารทางวิทยุโทรทัศน0และ
ออนไลน0ท่ีละเมิดจริยธรรมท้ังในประเทศและต*างประเทศ ร*วมกับการสัมภาษณ0 จํานวน 26 คน แบ*งเป7น 5 
กลุ*ม ประกอบด�วย 1) ผู�บริหารหรือผู�แทนขององค0กรสื่อ 2) สื่อมวลชน 3) นักวิชาการด�านสื่อ 4) ผู�แทนจาก
องค0กรวิชาชีพด�านสื่อสารมวลชน และ 5) ผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน พบว*า จาก
กรณีศึกษาท้ังสิ้น 25 กรณีศึกษา ประกอบด�วย กรณีศึกษาข*าวในประเทศไทยจํานวน 20 กรณีคือ กรณีข*าว
การเมือง จํานวน 3 ข*าว ข*าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุจํานวน 3 ข*าว ข*าวเด็กและเยาวชน จํานวน 4 ข*าว 
ข*าวสังคมภัยพิบัติและการจลาจล จํานวน 1 ข*าว ข*าวสังคมท่ัวไป ข*าวสังคมธุรกิจ จํานวน 6 ข*าว และข*าว
บันเทิงและเทคโนโลยี จํานวน 3 ข*าว และกรณีศึกษาข*าวต*างประเทศ จํานวน 5 ข*าว คือข*าวจลาจล ข*าว
การเมือง ข*าวสังคมด�านเชื้อชาติและความรุนแรงต*อสตรี  
 ประเด็นจริยธรรมท่ีพบว*าถูกละเมิด เรียงลําดับจากมากไปน�อย ดังนี้ 
 ข�อ 1 การนําเสนอท่ีขัดต*อหลักการแสวงหา ความถูกต�องเท่ียงตรง ของข�อมูลข*าวสาร จํานวน 11 
ข*าว  
 ข�อ 4 คือขัดต*อหลักสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล จํานวน 9 ข*าว  
 ข�อ 2 ความสมดุล เป7นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น จํานวน 6 ข*าว  
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 ข�อ 7 การเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติ ศักด์ิศรีของวิชาชีพสื่อสารมวลชน / ซ่ือตรงต*อ
จรรยาบรรณ ข�อ 9 การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง และ
ข�อ 13 การสื่อสารท่ีสร�างความเกลียดชัง จํานวน 4 ข*าวเท*ากัน  
 ข�อ 11 การปกปHองและการปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม จํานวน 3 ข*าว  
 ข�อ 3 ประโยชน0สาธารณะ ความรับผิดชอบต*อสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ ข�อ 6 
ผลประโยชน0ทางธุรกิจ การไม*มีผลประโยชน0ทับซ�อน และการโฆษณาแฝง และข�อ 8 หลักแห*งขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถ่ิน จํานวน 2 ข*าวเท*ากัน  
 ข�อ 5 ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทางสังคม ข�อ 10 การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย0สิน
ทางปEญญา และข�อ 12 การให�พ้ืนท่ีนโยบายสาธารณะ และเหตุการณ0สาธารณะท่ีสําคัญหรือร�ายแรงสะเทือน
จิตใจ จํานวน 1 ข*าวเท*ากัน 
 ท้ังนี้ ข*าวประเภท การเมือง สังคมภัยพิบัติ ข*าวอาชญากรรม และข*าวเด็กและเยาวชน จะพบลักษณะ
การนําเสนอท่ีละเมิดจริยธรรมมากกว*า 1 ประเด็น กล*าวคือ ข*าวการเมืองจะพบการนําเสนอท่ีขัดต*อหลัก
จริยธรรมด�านการแสวงหา และความถูกต�องเท่ียงตรงของข�อมูลข*าวสาร หลักด�านความสมดุล เป7นธรรม เสมอ
ภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น หลักประโยชน0สาธารณะ หลักด�านความอิสระทางวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบต*อสังคม และการสื่อสารสร�างความเกลียดชัง ขณะท่ีข*าวสังคมภัยพิบัติ ท่ีเป7นกรณีข*าวการช*วยชีวิต
ทีมฟุตบอลหมูปLาอะคาเดมี ติดอยู*ในถํ้าหลวงขุนน้ํานางนอน ซ่ึงเป7นข*าวใหญ*ระดับประเทศในปM 2561 พบว*า
การนําเสนอของสื่อมวลชนท่ีละเมิดหลักจริยธรรม ถึง 5 ประการ คือ การแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของ
ข�อมูล / สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล / หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถ่ิน / การปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง และการปกปHองและปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 
 ขณะท่ีข*าวเบา (Soft news) ประเภทอาชญากรรม และข*าวเด็กและเยาวชน จะมีการนําเสนอท่ี
ละเมิดจริยธรรมในหลักการ 3 ด�าน คือ สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล ด�านการ
ปกปHอง คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง และด�านการปกปHองและการ
ปฏิบัติต*อแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม  

แม�นกลุ*มวิชาชีพสื่อมวลชนด�านข*าว ท้ังสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติสมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0
ไทย และสมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0จะกําหนดแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพไว�ร*วมกัน โดยยึดแนว
ปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติเป7นหลักสําคัญ ยังพบว*า บางกรณีศึกษาได�มีคดีความทางกฎหมาย
เกิดข้ึนร*วมด�วย บางกรณีเป7นหลักปฏิบัติท่ีมีข�อกฎหมายกํากับไว�ชัดเจน ขณะท่ีบางกรณีศึกษามีเพียงหลัก
ปฏิบัติเท*านั้น จึงได�สรุปลักษณะของกรณีศึกษาเป7น 3 กลุ*ม ดังนี้ 
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 (1) กรณีศึกษาข%าวท่ีละเมิดจริยธรรมตามแนวปฏิบัติวิชาชีพและเกิดคดีความทาง
กฎหมาย 

  (1.1) กรณีการนําเสนอข*าวทางสื่อออนไลน0 ได�แก* การเสนอข*าวบันเทิงของคุณทราย 
เจริญปุระ ฟHองสื่อมวลชน ประเด็นการพาดหัวข*าวท่ีก*อให�เกิดความเสียหาย ท่ีสรุปเป7นบทเรียนการใช�คําท่ี
หม่ินแหม*ในการพาดหัวข*าวของสํานักข*าวออนไลน0 ก*อให�เกิดความเข�าใจผิด อันถือเป7นการละเมิดบุคคลท่ีถูก
กล*าวถึง อาจเข�าข*ายความผิดตามกฎหมายหม่ินประมาท หรือ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร( กรณีการนําข�อมูลเท็จ
เข�าสู*ระบบ แม�นผลเรื่องคดีความยังไม*ปรากฏชัด แต*เป7นบทเรียนสําคัญทําให�สํานักข*าวออนไลน0อาชีพ
ระมัดระวังเรื่องการพาดหัวข*าวท่ีไม*ตรงกับเนื้อข*าว ลักษณะลวงให�คลิก (Click bait) อันขัดต*อ แนวปฏิบัติ 
สภาการหนังสือพิมพ(แห�งชาติ สภาวิชาชีพข�าววิทยุและโทรทัศน(ไทย เรื่องการใช�ส่ือสังคมออนไลน(ของ
ส่ือมวลชน พ.ศ. 2553 

  (1.2) กรณีศึกษา การละเมิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซต0 โอ�โหซ*าดอทคอม (OHOZa.com) 
ท่ีละเมิดหลักการเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย0สินทางปEญญา และนําไปสู*การฟHองร�องต*อเจ�าของเว็บไซต0เรื่องการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ นําข*าวของสํานักข*าวอ่ืนไปเผยแพร*โดยไม*ได�รับอนุญาตและไม*มีการอ�างอิงถึง ท�ายสุด
กระบวนการยุติธรรมจะจบลงท่ีการไกล*เกลี่ยชําระค*าเสียหาย การขอโทษทางเว็บไซต0 การแถลงข*าวอย*างเป7น
ทางการ และการป{ดเว็บไซต0ในท่ีสุด กรณีศึกษานี้จึงกลายเป7นบรรทัดฐานในการนําเสนอข*าวของสื่อออนไลน0
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ต*อไปตาม แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ(แห�งชาติ สภาวิชาชีพข�าววิทยุและ
โทรทัศน(ไทย เรื่องการใช�ส่ือสังคมออนไลน(ของส่ือมวลชน พ.ศ. 2553 

  (1.3) กรณีศึกษาของสื่อวิทยุโทรทัศน0ท่ีเก่ียวข�องกับคดีความทางกฎหมาย คือกรณี 
ผู�ประกาศข*าวดังคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู�บริหารบริษัท ไร*ส�มจํากัด ท่ีถูกศาลชั้นต�นตัดสินว*ามีมูลความผิด
และมีโทษจําคุก กรณีการไม*ชําระค*าโฆษณาเกินเวลาให�กับบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เม่ือครั้งทํางานเป7น 
ผู�ประกาศทางช*อง 9 อสมท แต*นายสรยุทธไม*หยุดปฏิบัติหน�าท่ีผู�ประกาศข*าวรายการเรื่องเล*าเช�านี้ทาง
สถานีโทรทัศน0ช*อง 3 ในทันที และยังใช�พ้ืนท่ีในรายการข*าวเพ่ือชี้แจงเรื่องของตนเอง เป7นการกระทําท่ีละเมิด
จริยธรรมขัดต*อหลักการเคารพต*อกฎหมาย การรักษาเกียรติศักด์ิศรีวิชาชีพสื่อสารมวลชน และซ่ือตรงต*อ
จรรยาบรรณ เป7นกรณีความขัดแย�งระหว*างผลประโยชน0ของผู�ประกอบวิชาชีพ กับหลักการทํางานด�านวารสาร
ศาสตร0ของสื่อมวลชนเพ่ือประโยชน0สาธารณะ (Conflict of interest) ตาม แนวปฏิบัติของสภาการ
หนังสือพิมพ(แห�งชาติ เรื่องการปBองกันการรับอามิสสินจ�างและการขัดกันของผลประโยชน( กว*าท่ีผู�ประกาศ
ข*าวชื่อดังจะประกาศหยุดการปฏิบัติหน�าท่ี กรณีศึกษานี้ยังสะท�อนเรื่องของแรงกดดันของสภาวิชาชีพท่ีมีต*อ
ผู�กระทําผิดจริยธรรมท่ีมีชื่อเสียง ว*ายังไม*มีผลบังคับเพียงพอให�เกิดการปฏิบัติท่ีถูกต�องเหมาะสมตามหลัก
จริยธรรม หากต�องอาศัยแรงกดดันอ่ืนด�วยจากเจ�าของสัมปทานสถานี คือบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และ
จากสถานีทําธุรกิจกับบริษัทไร*ส�ม คือ ช*อง3 และจากคนส*วนใหญ*ในสังคม  
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 (2) กรณีศึกษาข%าวท่ีละเมิดจริยธรรมตามแนวปฏิบัติวิชาชีพและมีกฎหมายท่ีเก่ียวข
อง
กํากับชัดเจน 

  (2.1) การช*วยเหลือผู�ฝ�กสอนและนักฟุตบอลทีม หมูปLาอะคาเดมี ติดถํ้าหลวงขุนน้ํา
นางนอน จังหวัดเชียงราย เป7นการกระทําท่ีขัดต*อจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องหลายประการ ดังนี้ หลักจริยธรรม
การแสวงหา ความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูล / สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 และสิทธิส*วนบุคคล / 
หลักแห*งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ศาสนาและภูมิปEญญาท�องถ่ิน / การปกปHอง 
คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จากเรื่องความเสี่ยงหรือความรุนแรง และการปกปHองและปฏิบัติต*อ
แหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม จากความไม*ระมัดระวังในการนําเสนอข*าวสารเรื่องความเชื่อต*าง ๆ สิ่งศักด์ิสิทธิ์
เครื่องรางของขลัง ส*งเสริมความลุ*มหลง งมงาย ความเชื่อท่ีไม*สามารถพิสูจน0ได� ภายใต�ความเศร�าโศก การแย*ง
ชิงพ้ืนท่ีข*าวของสํานักข*าวท้ังในประเทศและต*างประเทศ ท้ังสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0 เพ่ือติดตาม
นําเสนอข*าวนี้อย*างรวดเร็วและต*อเนื่องทําให�เกิดประเด็นจริยธรรมหลายอย*าง นํามาสู*แถลงการณ0ของสภาการ
หนังสือพิมพ0 ในฐานะตัวแทนของกลุ*มวิชาชีพนักข*าวไทย เรื่องขอความร*วมมือสื่อมวลชนปฏิบัติงานรายงาน
ความคืบหน�าการกู�ภัยและเหตุการณ0หลังจากช*วยผู�ประสบภัยท้ัง 13 ชีวิต โดยคํานึงถึงสิทธิส*วนบุคคลและ
ร*วมกันนําเสนอประเด็นอย*างสร�างสรรค0 หลังจากพบว*าการนําเสนอข*าวของสื่อทุกประเภท ไม*เป7นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ ระบุเป7นแนวปฏิบัติในการเสนอข�าว ความคิดเห็น และภาพ
เก่ียวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ.2561 แนวปฏิบัติในการได�มาและการนําเสนอข�าวและภาพข�าวของ
ส่ือมวลชน โดยไม�ละเมิดสิทธิส�วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย(ของผู�ตกเป"นข�าวและแนวปฏิบัติ เรื่อง
การนําเสนอข�าว และภาพข�าว ความเช่ือทางไสยศาสตร( ตัวเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2651 นอกจากนี้ยัง
พบวิธีการแสวงหาข*าวสารท่ีหม่ินแหม*ต*อการละเมิดกฎหมาย เช*น การดักฟEงวิทยุสื่อสารของเจ�าหน�าท่ี การบิน
โดรนใกล�เฮลิคอปเตอร0ทหารในเขตพ้ืนท่ีภัยพิบัติโดยไม*ได�รับอนุญาตการแทรกแซงการทํางานของเจ�าหน�าท่ี
และผิดกฎหมาย และแทรกแซงการบิน 

  (2.2) ประเด็นการปกปHองสิทธิเด็กและเยาวชน และครอบครัวท่ีตกเป7นข*าว จาก
ความรุนแรงและความเสี่ยงต*าง ๆ และการปฏิบัติต*อคนท่ีเก่ียวข�องกับเด็กในฐานะแหล*งข*าวอย*างเป7นธรรม 
เป7นกรณีศึกษาท่ีพบการละเมิดลักษณะเดียวกันถึง 5 กรณีศึกษา แสดงถึงความตระหนักในการนําเสนอข*าวท่ี
ต�องพึงระวังในกลุ*มท่ีมีความอ*อนไหว ได�แก* กลุ*มเด็กและเยาวชน ไม*มากนัก ท้ังสื่อวิทยุโทรทัศน0และสื่อ
ออนไลน0 กล*าวคือ การละเมิดโดยการใช�เด็กและครอบครัวเป7นแหล*งข*าว การไม*ปกป{ดอัตลักษณ0และพ้ืนท่ี
ความเป7นส*วนตัวของเด็กและครอบครัว การนําเสนอภาพและเสียงความรุนแรงของเหตุการณ0ท่ีเกิดกับเด็ก 
การให�เด็กปรากฏตัวในสถานท่ีเกิดเหตุ ลักษณะความเศร�าโศกเสียใจอย*างขาดสติของผู�ปกครอง การสัมภาษณ0
บุคคลท้ังในครอบครัวและเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน ซ่ึงเป7นบุคคลท่ีควรปกป{ดและปกปHอง เพ่ือไม*ให�เชื่อมโยง
ถึงเด็กและเยาวชนท่ีเป7นข*าว รวมถึงการต้ังคําถามท่ีไม*เหมาะสมและไม*เกิดประโยชน0 รวมถึงการเล*าเรื่องราว
อย*างละเอียดประกอบภาพจําลองเหตุการณ0อย*างละเอียดเป7นแอนิเมชั่น (Animation, Immersive 
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technique) ท่ีซํ้าไปมาในระหว*างการเล*าข*าวของผู�ดําเนินรายการข*าว อย*างไรก็ตาม ในการนําเสนอข*าวท่ี
ละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนและครอบครัวนั้น มีกฎหมายท่ีสื่อมวลชนควรรับรู�และตระหนักว*าแหล*งข*าว
กลุ*มนี้ เป7นบุคคลท่ีได�รับการคุ�มครองว*าด�วย กฎหมายคุ�มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กฎหมายศาลเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 กฎหมายปHองกันและปราบปรามการค�ามนุษย0 และกฎหมายผู�กระทํารุนแรงใน
ครอบครัว การละเมิดซํ้าโดยการนําเสนอของสื่อมวลชนอาจเข�าข*ายการทําผิดกฎหมายได�เช*นกัน นอกจากนี้ 
ระเบียบปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ ระบุเป7นแนวปฏิบัติในการเสนอข�าว เนื้อหาข�าว การแสดง
ความคิดเห็น และภาพข�าว ผู�หญิงและเด็กถูกล�วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2560 แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอ
ข�าว ความคิดเห็น และภาพเก่ียวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561 และแนวปฏิบัติเรื่อง การได�มาและการ
นําเสนอข�าวและภาพข�าวของส่ือมวลชน โดยไม�ละเมิดสิทธิส�วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย(ของผู�
ตกเป"นข�าว 

  (2.3) กรณีศึกษาของการนําภาพความสัมพันธ0ส*วนตัวของนักการเมืองและนัก
กิจกรรมสาวในท่ีรโหฐานของโรงแรม ซ่ึงเป7นภาพท่ีลักลอบได�มา แล�วนํามาเสนอบนสื่อออนไลน0 จากนั้น
หนังสือพิมพ0ออนไลน0และสถานีวิทยุโทรทัศน0บางช*องนํามาเสนอต*อ ด�วยการเล*าข*าวของผู�ดําเนินรายการข*าว
ของสถานี ฯ และภาพท่ีนํามาประกอบการเล*า แม�นจะมีการปกป{ดบางส*วน ก็ทําให�คาดเดาได�โดยง*ายว*าเป7น
ใคร รวมถึงหนังสือพิมพ0ออนไลน0 ก็นําภาพนิ่งมานําเสนอ พยายามเล*าเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจากภาพในคลิปท่ี
ค*อนข�างล*อแหลมมาตีพิมพ0เผยแพร* การนําเสนอดังกล*าวถือเป7นความผิดทางกฎหมายท่ีส*งผลให�ผู�เป7นข*าว
ได�รับความเสียหาย เพ่ือมุ*งหวังการทําลายชื่อเสียงทางการเมืองของคนท้ังคู*ในสถานการณ0การหาเสียงเลือกต้ัง 
ท่ีผู�เสียหายเป7นคู*แข*งทางการเมืองของพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนผู�นํา คสช. เป7นนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ใน
เชิงจริยธรรมแล�วถือเป7นการละเมิดสิทธิส*วนบุคคลและศักด์ิศรีความเป7นมนุษย0 รวมถึงเป7นการสื่อสารมุ*งสร�าง
ความเกลียดชังทางการเมือง ในกรณีนี้ผู�ได�รับความเสียหายสามารถฟHองร�องสื่อได�ตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ละเมิดสิทธิส*วนบุคคล ท่ีสื่อมวลชนนําเสนอเนื้อหาเรื่องส*วนตัวท่ีไม*ได�รับการยินยอมสู*สาธารณะและยังขัดต*อ
แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0เรื่อง การได�มาและการนําเสนอข�าวและภาพข�าวของส่ือมวลชน โดยไม�
ละเมิดสิทธิส�วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย(ของผู�ตกเป"นข�าว 

  (2.4) กรณีของการรายงานข*าวท่ีโยงไปสู*การออกสลากกินแบ*งรัฐบาล โดยเสนอ
เก่ียวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เรื่องแปลกประหลาด ลี้ลับมหัศจรรย0 โชคลาง งานประเพณี พิธีกรรมต*าง ๆ เลขทะเบียน
รถของผู�นําประเทศ หรือเลขท่ีมาจากเหตุการณ0ข*าวต*าง ๆ พ*วงด�วยการเชื่อมโยงตัวเลข ไปกับโชคลาภ และ
การซ้ือหวยหรือสลากกินแบ*งรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีการเสนอข*าวบุคคลท่ีถูกรางวัลใหญ*ในแต*ละงวด ตามติด
ท่ีมาของตัวเลข เงินรางวัลท่ีได� ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเรื่องราวของคนมีชื่อเสียง เช*น ดารา นักร�อง พิธีกรท่ี
ถูกรางวัลลอตเตอรี่บ*อยครั้ง เพ่ือติดตามเลขเด็ดมานําเสนอ ข*าวในชีวิตประจําวันก็มักพ*วงเรื่องตัวเลข ท้ังท่ี
เสนออย*างโจ*งแจ�งโดยผู�ประกาศข*าว และท่ีเป7นนัยโดยการย้ําตัวเลขและภาพข*าว ล�วนเป7นการมอมเมาคนทุก
เพศวัยให�เข�าใจว*าหวยทําให�รวย ซ่ึงตามข�อปฏิบัติของการรายงานข*าวสลากกินแบ*งรัฐบาลท่ีถูกกฎหมายคือ 
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การรายงานผลสลากในแต*ละงวดตามข�อเท็จจริงเท*านั้น ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการพนันปM 2478 ใน
มาตรา 12 ระบุว*า ผู�ใดช�วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ�อมให�ผู�อ่ืนเข�าเล�นหรือเข�า
พนัน ผู�นั้นมีความผิด นอกจากนี้ ระเบียบปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ ระบุแนวปฏิบัติสภาการ
หนังสือพิมพ0แห*งชาติ เรื่องการนําเสนอข�าว และภาพข�าว ความเช่ือทางไสยศาสตร( ตัวเลข และสลากพนัน 
พ.ศ. 2561 

 
 (3) กรณีศึกษาข%าวท่ีละเมิดจริยธรรมตามแนวทางปฏิบัติวิชาชีพ 
  (3.1) กรณีศึกษาข*าวท่ีเสนอเรื่องความตาย การเคารพผู�เสียชีวิต และครอบครัว  
  - การนําเสนอข*าวการฆ*าตัวตาย ท้ังท่ีเป7นการนําเสนอภาพสัญญาณสดการฆ*าตัว

ตายจากนักข*าวในพ้ืนท่ี และการนําเสนอคลิปการฆ*าตัวตายท่ีถ*ายทอดสดทางสื่อออนไลน0 (Live streaming) 
แล�วสํานักข*าวนํามาเสนอซํ้าทางวิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0  

  - การเสนอภาพข*าวคนกระโดดตึกตายจากอุบัติเหตุไฟไหม�  
  ท้ังนี้ พบลักษณะการละเมิดจริยธรรมท่ีชัดเจน สะท�อนว*าสื่อมวลชนยังไม*สามารถ

นําเสนอได�ตาม แนวปฏิบัติเรื่องการได�มาและการนําเสนอข�าวและภาพข�าวของส่ือมวลชน โดยไม�ละเมิด
สิทธิส�วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป"นมนุษย(ของผู�ตกเป"นข�าว เหตุผลของผู�ปฏิบัติหน�าท่ีมักเกิดจากความไม*
ระมัดระวัง ความไม*รู�เท*าทันสถานการณ0 และไม*ทราบแนวทางปฏิบัติสําหรับนักข*าวมือใหม* เหตุผลจาก
นโยบายข*าวและขาดการบรรณาธิการอย*างรอบคอบ โดยเฉพาะในสื่อออนไลน0ท่ีเน�นความเร็วเป7นสําคัญ เพ่ือ
สร�างการเชื่อมโยงและมีส*วนร*วมจากผู�ติดตาม (Engagement and participation) โดยท่ีสื่อวิทยุโทรทัศน0ไม*มี
ความจําเป7นต�องรีบนําเสนอตามสื่อออนไลน0ถ�ามีกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรองท่ีดี ท้ังนี้ ก็ข้ึนอยู*กับ
นโยบายข*าวท่ีถูกกําหนดโดยเจ�าของสถานีด�วย ท่ียึดม่ันในหลักผลประโยชน0ทางธุรกิจ หรือประโยชน0สาธารณะ   

  (3.2) กรณีศึกษาข*าวเรื่องสาวประเภทสองในในช*วงการเกณฑ0ทหาร ท่ีพบว*าภาพ
ของสาวประเภทสองมักถูกนําเสนอเป7นสีสันท่ีสร�างความตลกขบขันหรือเป7นความสวยงามท่ีไม*แพ�ผู�หญิง  
ประกอบกับบรรยากาศการเกณฑ0ทหารของชายไทยแท� ข*าวมักพยายามเทียบให�เห็นเพศสภาพท่ีไม*ตรงกับเพศ
กําเนิด การถามคําถามท่ีค*อนข�างส*วนตัวในเรื่องชีวิตท่ีส*อไปในทางเพศ ภาพชินตาเหล*านี้ ถูกนําเสนอท้ังสื่อ
วิทยุโทรทัศน0และสื่อออนไลน0ในเชิงความแปลก แตกต*าง เป7นความตลกท่ีไม*ก*อให�เกิดประโยชน0ใดกับผู�เสพข*าว
และยังไม*สร�างความเข�าใจเรื่องเพศสภาพท่ีถูกต�องในสังคม การนําเสนอข*าวท่ีไม*คํานึงถึงความหลากหลายทาง
เพศยังสะท�อนถึงอคติเพศชายท่ีแฝงอยู*กับวิธีการรายงานข*าว ท่ีบอกว*าเพศชายคือชายแท� ชายเทียมคือเพศ
กะเทย หรือกลุ*มข�ามเพศ ภาพเหมารวมท่ีปรากฏในข*าวไม*ได�สร�างความเข�าใจให�สังคมอย*างแท�จริงเรื่องความ
หลากหลายทางเพศ และผลท่ีตามมาจากการเป{ดเผยตัวตนในข*าว ยังสามารถนํามาสู*การล�อเลียน เสียดสี 
แสดงทัศนะท่ีเป7นอคติต*อมาในโลกออนไลน0 การทําร�ายกันผ*านโลกออนไลน0 (Online bullying) อาจส*งผลต*อ
ชีวิตส*วนตัวและครอบครัวของสาวประเภทสองตามมาได� ไม*สอดคล�องกับ แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ(
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แห�งชาติ เรื่องการเสนอข�าว ความคิดเห็น และภาพเก่ียวกับผู�มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. 2561 และ 
แนวปฏิบัติ เรื่องการเสนอข�าวและภาพข�าวเก่ียวกับชาติพันธุ( ศาสนา และสถานะทางเพศ พ.ศ. 2560 
ดังนั้น คนทํางานด�านสื่อมวลชนรวมถึงนักข*าวควรปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมุมมองเก่ียวกับเรื่องนี้ โดยให�ความ
เคารพในศักด์ิศรีของความเป7นมนุษย0ในคนทุกเพศในสังคม ท่ีเต็มไปด�วยความหลากหลาย เปลี่ยนวิธีการ
นําเสนอท่ีเห็นสาวประเภทสองเป7นเพียงสีสันและตัวตลก เป7นมุมมองเชิงสร�างสรรค0อ่ืน ๆ ของคนกลุ*มนี้ในข*าว
แทน หรือนําเสนอประเด็นเชิงวิเคราะห0เก่ียวกับการเกณฑ0ทหารท่ีให�ประโยชน0ต*อผู�เสพข*าวมากข้ึน  

  (3.3) การสร�างความเข�าใจผิดในการโฆษณาแฝง ในการศึกษาพบว*า การโฆษณาแฝง 
(Advertorial) ปรากฏอยู*ในรายการข*าวหลายลักษณะ คือการทําให�เป7นส*วนหนึ่งของรายการ และพูดถึง
รายละเอียดของการให�บริการของผู�สนับสนุนอย*างชัดเจน การวางผลิตภัณฑ0สินค�าหรือติดปHายโฆษณาสินค�าไว�
ในรายการ และการให�ผู�ประกาศข*าวหรือผู�ดําเนินรายการข*าวเป7นพรีเซ็นเตอร0 (Presenter) ให�กับผลิตภัณฑ0 
และเชื่อมโยงไปสู*รายการท่ีผลิตเองทางสื่อออนไลน0 เหล*านี้สามารถทําให�ผู�ติดตามรายการข*าวมีความคิดคล�อย
ตามผู�ดําเนินรายการข*าวได� ด�วยบทบาทความน*าเชื่อถือในการปฏิบัติงานข*าว อีกท้ังกรณีท่ีสินค�าหรือบริการ
นั้นเกิดปEญหาและเป7นข*าวในทางเสียหายข้ึน ก็จะบ่ันทอนความน*าเชื่อถือของผู�ดําเนินรายการและความเป7น
ข*าวของรายการด�วยเช*นกัน ซ่ึงไม*เป7นไปตามแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติเรื่อง การปBองกัน
การรับอามิสสินจ�างและการขัดกันของผลประโยชน( เหตุท่ีทําให�เกิดการละเมิดจริยธรรมในเรื่องนี้เป7นจํานวน
มากของสถานีข*าวทางโทรทัศน0 เนื่องด�วยสภาพการแข*งขันของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลท่ีมีเป7นจํานวนมาก แต*มี
รายได�จากงบประมาณโฆษณาอยู*จํากัด สถานีโทรทัศน0จึงต�องการแสวงหารายได�จากการโฆษณาแฝงใน
รายการ หรือการทําข*าวประชาสัมพันธ0สินค�าและบริการ รวมถึงนโยบายของสถานีท่ีเป{ดให�ผู�ปฏิบัติงานข*าวใน
ทุกระดับสามารถเป7นพรีเซ็นเตอร0 (Presenter) หรือการพูดเรื่องสินค�าในรายการได� 

  (3.4) กรณีศึกษาประเด็นข*าวปลอม (Fake news) คือการนําเสนอข*าวท่ีไม*เป7น
ความจริง พบในหลายลักษณะ หลากปEจจัย จากกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ สามารถจําแนกเป7นบทสรุป ดังนี้ 

  - ข*าวท่ีสร�างข้ึนท้ังหมดโดยไม*มีความจริงเลยเป7นการลวงท้ังหมด ได�แก* กรณีข*าวพีท
แผงแตก กุข*าวขายหวยถูกรางวัล 90 ล�านบาท เพ่ือหวังผลทางการค�าหวย หรือกรณีข*าวปลอมเรื่องสุขภาพท่ี
ไม*มีข�อมูลความจริงเลย เพ่ือประโยชน0ทางธุรกิจหรืออ่ืน ๆ 

  - ข*าวท่ีประกอบสร�างความจริง เพ่ือหวังให�เกิดผลในทางเสียหายแก*ผู�ตกเป7นข*าว 
หรือเหตุผลอ่ืน ๆ เช*น กรณีของคลิปข*าวคุณทักษิณคุยกับคุณธนาธร เป7นการเอาเสียงท่ีเกิดข้ึนต*างกรรมต*าง
วาระมาตัดต*อเกิดเป7นเรื่องใหม* ทําข้ึนเพ่ือบ่ันทอนความน*าเชื่อถือทางการเมือง หรือกรณีข*าวตายายเก็บเห็ดท่ี
ถูกประกอบสร�างเป7นเรื่องของคนชราท่ีกระทําผิดเล็กน�อยในปLา แต*ความจริงคือสามีภรรยาวัยกลางคนมี
ความผิดจริงในการบุกรุกพ้ืนท่ีปLาสงวน เพ่ือสร�างวาทกรรมความไม*เป7นธรรมในสังคม และกรณีโทรทัศน0เพ่ือ
การประชาสัมพันธ0ของรัสเซียท่ีนําแหล*งข*าวปลอมมาใช� เพ่ือแก�ไขสถานการณ0ท่ีเทปข*าวจริงเสียหายมีคุณภาพ
ตํ่า 
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  - ข*าวท่ีมีท้ังความจริงและความลวง เช*น กรณีข*าวท่ีถูกปล*อยในช*วงภัยพิบัติ เป7น
ข*าวท่ีเกิดข้ึนจริงแต*เป7นข*าวเก*าแล�วเอามาเสนอทําให�เข�าใจผิด หรือข*าวท่ีมีความจริงเดิมบางส*วนแต*มีข�อความ
ท่ีไม*จริงอยู*เช*นกัน ข*าวปลอมสุขภาพเสนอความจริงเพียงบางส*วน ดูแล�วน*าเชื่อถือเป7นการนําภาพและข�อมูล
จากคนละแหล*งมาตัดต*อสร�างเรื่องใหม* หรือนําบุคคลท่ีน*าเชื่อถือในสังคม หรือผลวิจัย การถ*ายรูปประกอบกัน
เข�าไป เพ่ือหวังผลทางธุรกิจหรือยอดการมีส*วนร*วม 

  - ข*าวท่ีมีแหล*งข*าวอ�างถึงแต*ข�อมูลไม*เป7นความจริง เช*น กรณีไผ* ดาวดิน ท่ีถูกปล*อย
ข*าว โดยการอ�างแหล*งท่ีมาว*าหลบหนีการเกณฑ0ทหารจนครอบครัวต�องนําหลักฐานมาแสดงข�อเท็จจริง เพ่ือ
สร�างความเข�าใจผิด หรือกรณีแหล*งข*าวสถานี Fox News ให�สัมภาษณ0เก่ียวกับพ้ืนท่ีห�ามเข�าของชาวมุสลิมใน
เมืองใหญ*ซ่ึงไม*ตรงความจริง เกิดจากอคติทางด�านเชื้อชาติของแหล*งข*าวและสถานี ฯ เพ่ือสร�างความเกลียดชัง
   - ข*าวท่ีตรวจสอบไม*ได�ว*าจริงหรือเท็จ เช*น กรณีข*าวความรุนแรงท่ีเกิดจากคําสั่งของ
ผู�นําเกาหลีเหนือ เพ่ือสร�างความนิยม (Rating) ในข*าว 

  - ข*าวท่ีถูกเลือกเสนอความจริงเพียงด�านเดียว เช*น กรณีข*าวประท�วงท่ีฮ*องกงจาก
การรายงานข*าวของสํานักข*าวต*างประเทศบางสํานัก ท่ีมุ*งเสนอเรื่องความชอบธรรมในการประท�วงและกลุ*มท่ี
สนับสนุน รวมถึงสิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด เพ่ือให�เกิดความชอบธรรมในการกระทําท่ีผิดกฎหมายของกลุ*ม 
ผู�ประท�วง และสร�างความเกลียดชัง  

  ในประเด็นการนําเสนอเรื่องข*าวปลอม ไม*ว*ารูปแบบใดก็แล�วแต* ล�วนขัดต*อหลัก
จริยธรรมพ้ืนฐานสากลของการรายงานข*าวเรื่อง การแสวงหาและความถูกต�อง เท่ียงตรงของข�อมูลข�าวสาร 

และ ความสมดุลและเป"นธรรม เสมอภาค รอบด�าน หลากหลายความเห็น จึงยังไม*พบแนวปฏิบัติของสภา
วิชาชีพ ฯ ท่ีระบุชัดเก่ียวกับประเด็นเรื่องข*าวปลอมโดยตรง 

 

 

 
 

 จากสรุปผลการศึกษา พบว*า ในการผลิตและนําเสนอข*าวของสถานีวิทยุโทรทัศน0และของสื่อออนไลน0 

ได�ถูกกํากับด�วยแนวปฏิบัติทางจริยธรรมของสภาวิชาชีพ ได�แก* สภาการหนังสือพิมพ0แห*งชาติ สภาวิชาชีพข*าว

วิทยุโทรทัศน0ไทย สมาคมนักข*าวนักหนังสือพิมพ0แห*งประเทศไทย สมาคมนักข*าววิทยุและโทรทัศน0ไทย และ

สมาคมผู�ผลิตข*าวออนไลน0 เป7นลักษณะของการกํากับกันเองในกลุ*มวิชาชีพผู�ผลิตข*าวผ*านสื่อทุกแขนง มี

แนวทางปฏิบัติท่ีประกาศเป7นทางการต*อสาธารณะ และครอบคลุมประเด็นทางจริยธรรมท่ีเป7นกรณีศึกษาของ

โครงการนี้ อีกท้ังสมาคมวิชาชีพยังกําหนดระเบียบข�อบังคับ และจัดกิจกรรมต*างเพ่ือการส*งเสริมการเรียนรู� 

การปรับปรุงและพัฒนาการทํางานในวิชาชีพนี้ของสมาชิกอย*างต*อเนื่อง นอกจากนี้ เม่ือเกิดกรณีการรายงาน

5.3 ข
อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในการกํากับดูแลด
านจริยธรรมข%าวของสื่อมวลชน 
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ข*าวท่ีมีการละเมิดจริยธรรมตามแนวปฏิบัติวิชาชีพ ท้ังท่ีมาจากสมาชิกสมาคมวิชาชีพ จากกระแสสังคม จาก

การร�องเรียนของประชาชน หรือกลุ*มองค0กรต*าง ๆ ก็จะนําประเด็นนั้น ๆ มาหารือเพ่ือออกประกาศตักเตือน

กันเองให� ตระหนักและหาทางดําเนินการแก�ไข  

 อย*างไรก็ตาม ท่ีผ*านมาการกํากับดูแลกันเองมักถูกมองว*าไม*เกิดผลในเชิงปฏิบัติอันนําไปสู*การแก�ไข

ความผิดพลาดขององค0กรสื่อหรือผู�ปฏิบัติงานท่ีละเมิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานข*าวมากนัก จึงมักพบเห็นการ

ผลิตและการนําเสนอข*าวท่ีผิดจริยธรรมอยู*เนือง ๆ โดยไม*พบการออกมาแสดงความรับผิดชอบ ท้ังด�วยการ 

ขอโทษ การแก�ไข และการปรับปรุงการนําเสนอข*าวของสถานี ผู�ปฏิบัติงานข*าว และผู�นําเสนอข*าว แต*ประการ

ใด กลไกการกํากับกันเองจึงทําได�เพียงแต*การบ*งชี้การละเมิด และตักเตือน แก*สมาชิกและคนท่ัวไป  

 ทางออกท่ีถูกนําเสนอเพ่ิมเติมคือ การกํากับโดยหน*วยงานรัฐท่ีเก่ียวข�องกับการให�ใบอนุญาตประกอบ

กิจการคือ กสทช. ซ่ึงมีอํานาจทางกฎหมายในการตักเตือนและลงโทษ การนําเสนอข*าวท่ีละเมิดจริยธรรมของ

สถานีวิทยุโทรทัศน0และสํานักข*าวออนไลน0ได� อย*างไรก็ตาม การกํากับด�วยอํานาจรัฐควรทําอยู*ในขอบเขตท่ี

จํากัดตามความจําเป7นแก*กรณี มิเช*นนั้นจะถูกมองว*าใช�อํานาจอย*างไม*เป7นธรรม พร่ําเพรื่อ ไม*ก*อให�เกิด

บรรยากาศของเสรีภาพการนําเสนอข*าวสารของสื่อสารมวลชนได� และมองว*า กสทช. ควรใช�แนวทางการ

กํากับอย*างอ*อน ไปพร�อมกับการสนับสนุน กลไกการกํากับกันเองของกลุ*มสมาคมวิชาชีพ เช*น การปรับปรุง

คู*มือการปฏิบัติงานของสื่อสารมวลชนให�เท*าทันการเปลี่ยนแปลงของข*าวสารและเทคโนโลยี การจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือความรู�เท*าทันข*าวสารในยุคดิจิทัลแก*ผู�ปฏิบัติงานข*าวและประชาชนท่ัวไป รวมถึงการสร�าง

กระบวนการให�ผู�บริหารองค0กรสื่อ และผู�ประกาศข*าวท่ีมีอิทธิพลทางความคิดต*อสังคม ได�ตระหนักถึงการ

บริหารและการปฏิบัติงานอย*างมีความรับผิดชอบต*อสังคม ภายใต�หลักจริยธรรมตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด

ไว�ของสภาวิชาชีพ ฯ 

 อีกกลไกสําคัญในการกํากับดูแลสื่อในการนําเสนอข*าวสารตามหลักจริยธรรมคือ เสียงจากกลุ*มประชา

สังคมและประชาชนผู�ติดตามข*าวสาร ท้ังนี้พบว*า ในโลกยุคการสื่อสารผ*านเครือข*ายสื่อสังคมออนไลน0 (Social 

media) บทบาทของประชาชนผู�รับสาร ได�เปลี่ยนเป7นผู�ผลิตเนื้อหา และส*งสารด�วยตนเอง ทําให�เสียงของ

ผู�บริโภคข*าวเป7นเสียงท่ีทรงพลังในการกํากับการนําเสนอข*าวขององค0กรสื่อท้ังวิทยุโทรทัศน0และออนไลน0ได� ท่ี

ผ*านมาการร�องเรียนเรื่องการละเมิดจริยธรรมข*าวสารมักทําโดยผู�นําทางความคิดในสังคม เช*น นักวิชาการ 

สมาคมและกลุ*มชมรมท่ีได�รับผลกระทบจากการนําเสนอข*าวนั้น ๆ ร�องเรียนผ*านทางสมาคมวิชาชีพผู�ผลิตข*าว 

หรือส*งให�หน*วยงานกํากับดูแลคือ กสทช. ซ่ึงเป7นกระบวนการท่ีมีความล*าช�าและไม*เห็นผลเชิงปฏิบัติชัดเจน 
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ทว*าการท่ีผู�บริโภคสื่อและผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากการรายงานข*าว มีสื่อสังคมออนไลน0ของตนเอง จึงสามารถใช�

ช*องทางนี้ร�องเรียน และสร�างแรงกระเพ่ือมทางสังคมได�ง*ายข้ึน  

 การทําให�กลไกภาคประชาชนในการกํากับดูแลสื่อมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงเสนอให� กสทช. 

สนับสนุนการรวมตัวก*อต้ังกลุ*มการคุ�มครองผู�บริโภคด�านสื่อและการนําเสนอข*าวของสื่อ เป7นหนึ่งกลุ*มชุมชน

เพ่ือการเรียนรู�ทํางานร*วมกับสมาคมวิชาชีพข*าวในด�านคุ�มครองผู�บริโภคด�านข*าวสาร และสนับสนุนให�นํา

เทคโนโลยีด�านการสื่อสาร สร�างพ้ืนท่ี ให�ประชาชนสามารถเข�าไปกดร�องเรียน กดรายงาน การนําเสนอข*าวสาร

ของสื่อมวลชนท่ีละเมิดจริยธรรมได�ในทันที  

 และสุดท�ายคือกลไกด�านการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาโดยท่ัวไป ควรเพ่ิมการเรียนการสอนวิชาข้ัน

พ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป7นในโลกยุคดิจิทัล ได�แก* ทักษะเรื่องการการรู�เท*าทันสื่อและข*าวสารดิจิทัล 

(Media and digital literacy) เรื่องข*าวปลอมและการตรวจสอบ ข�อเท็จจริง (Fake news and Fact 

checking) ทักษะเรื่องความปลอดภัยในสังคมไซเบอร0 (Cyber security) เรื่องความเป7นส*วนตัว (Privacy) 

และความเป7นสาธารณะในโลกดิจิทัล (Privacy and public in digital era) วิชาความรู�และทักษะการใช�ชีวิต

ในยุคดิจิทัลเหล*านี้จะเป7นการติดอาวุธทางปEญญาให�กับเยาวชนเพ่ือให�เติบโตเป7นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในโลก

ดิจิทัลต*อไป 
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