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รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาและวิจัยในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมสื่อ รวมถึง
บทเรียนจากต่างประเทศในการนำจริยธรรมสื่อไปสู่การปฏิบัติงานจริง และรูปแบบที่เหมาะสม
ในการนำเนื้อหาจริยธรรมสื่อมวลชนมาสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ ของโครงการที่ปรึกษาการเสริมสร้าง
ศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2562
โดยในเล่มรายงานดังกล่าวจะเป็นผลการศึกษาและวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และมาตรฐานจริยธรรมของ
สื่อมวลชนซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีการนำไปปฏิบัติในระดับสากล การประมวลสภาพปัญหาจริยธรรม
สื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาของสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อออนไลน์ พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบการนำหลักจริยธรรมสื่อไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชน
ในต่างประเทศ และบทเรียนที่ดี (Best Practice) จากต่างประเทศเกี่ยวกับการนำแนวปฏิบัติเรื่อง
จริยธรรมสื่อไปใช้ในการทำงานจริง พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการปัญหาจริยธรรมสื่อใน
ประเทศไทย จนเกิดเป็น แนวทางปฏิบัติ (Guideline) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้จริยธรรม
วิชาชีพ
คณะผู้จัดทำของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้ จะสร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทุกฝ่าย ในการศึกษา
ขั ้ น ตอนแนวคิ ด ทฤษฎี และแนวปฏิ บ ั ต ิ ข องโครงการดั ง กล่ า ว เพื ่ อ ที ่ จ ะสามารถนำไปปรั บ ใช้
ในการสริ ม สร้ า งศั กยภาพ และส่ ง เสริ มจริ ยธรรมบุ ค ลากรในกิจ การกระจายเสี ยงและโทรทัศน์
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 (18) และ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39
กำหนดให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
มีหน้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ที่เกี่ยวกับ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็ นองค์กรรูปแบบต่าง ๆ เพื่ อทำหน้าที่จัดทำ
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ กัน เองภายใต้ม าตรฐานทางจริยธรรม ถือได้ว่าจริยธรรมสื่อเป็นหั วใจหลักในการประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน
เนื่องจากเรื่องของจริยธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ไม่ใช่บทบัญญัติ
ตายตัวหากแต่เป็นเรื่องการคิดด้วยเหตุผลและสานึกของแต่ละบุคคล ในการพิจารณาว่าสิ่งใดถูกหรือ
ผิ ด และสิ่ งใดที่ สั งคมยอมรั บ ดั งนั้ น การตั ด สิ น ใจในเรื่อ งจริย ธรรมจึ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของเหตุ ผ ล
และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยมุมมองและแนวคิ ดเกี่ยวกับจริยธรรมของแต่ละบุคคลย่อม
แตกต่างกัน แต่สามารถนามาสร้างเป็นกระบวนการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เหตุผล และ
มุมมองในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลได้ ด้วยเหตุนี้ จริยธรรมของสื่อมวลชน จึงหมายถึง ข้อประพฤติ
ปฏิบัติของสื่อมวลชนที่ถู กต้องและเป็นธรรมที่เกิดจากมโนสำนึกอันบริสุทธิ์ ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับการทำงานและเนื้อหาของสื่อนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 แนวคิดด้วยกัน
ดั้งนี1้
1) แนวคิดที่มองว่าสาธารณประโยชน์หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่ (Majority) ในสังคมนิยมชื่น
ชอบหรือ เห็ น ด้วย (The Public Interest = What Interests the Public) หากพิ จารณาในบริบ ท
ของสื่อ เนื้อหาที่สนองสาธารณประโยชน์ก็คือ เนื้อหาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในตลาดสนใจ หรือต้องการ
นั่นเอง
1 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล, การกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ:

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546)

1
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2) แนวคิดที่มองว่าสาธารณประโยชน์จะต้องมีที่มาหรือถูกตัดสินโดยค่านิยมหรืออุดมการณ์
หลักสังคม เช่น ลัทธิมาร์กซิส ความเชื่อทางศาสนา หรืออุดมการณ์แห่งตลาดเสรี
3) แนวคิด ที่ เห็ น สาธารณประโยชน์ เป็ น ผลลัพ ธ์จากกระบวนการแลกเปลี่ยน โต้เถียง และ
ตัดสินใจร่วมกันแบบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นสาธารณประโยชน์ตามความคิดนี้จึงไม่มีรูปแบบที่
แน่นอนตายตัว แต่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อย ๆ ขึ้นกับการต่อรองของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
ที่ผ่านมามีการศึกษาของ ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2
เกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน พบว่า
1) ประเทศบรูไน ยึดมั่นในอุดมการณ์ “วิถีชีวิตแบบมาเลย์ ศาสนาอิสลาม และยึดมั่นในระบบ
กษัตริย”์ (Malay Islamic Monarchy หรือ Melayu Islam Beraja: MIB) ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบสังคม
ของบรูไน และเป็นแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมของสื่อมวลชน
2) ประเทศกั ม พู ช ามี อ งค์ ก รที่ เรี ย กว่ า ศู น ย์ สื่ อ อิ ส ระแห่ งกั ม พู ช า (Cambodia Center for
Independent Media) ซึ่งได้จัดทำประมวลจริยธรรม (Journalist Code of Ethics) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2552 โดยความร่วมมือของสมาคมวิชาชีพสื่อ 16 องค์กร และมีการนำไปใช้โดยองค์กรสื่อบางแห่งซึ่ง
ไม่มีการบังคับ
3) ประเทศอินโดนีเซียมีประมวลจริยธรรมสื่อมวลชน (Journalism Code of Ethics) ซึ่งได้รับ
การลงนามรับรองร่วมกันระหว่างองค์กรสื่อจำนวน 29 องค์กร เมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่นอกเหนือจาก
กฎหมาย และหลักจริยธรรมที่ก ำหนดขึ้นแล้ว ยังมีหลักการทางศาสนาที่แสดงบทบาทในการกำกับ
ดูแลสื่ออย่างเข้มงวด
4) ประเทศลาวมี การควบคุมเนื้อหาสื่ออย่างเข้มงวด และการกำหนดบทลงโทษอย่างหนั ก
ทำให้มีบุคลากรด้านสื่อละเมิดกฎหมายหรือข้อกำกับทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบายของรัฐน้อยมาก
สปป.ลาว มี ข้อ บั งคั บ ทางจริยธรรม 10 ประการ (Ten-point Code of Ethics) สำหรับ ผู้สื่อ ข่าว
และผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชน ได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่งถือเป็นกรอบ
การทำงานของสื่อมวลชนลาวบนหลักการแห่งเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อประชาชน
5) ประเทศมาเลเซีย มีการใช้กฎหมายควบคุมการทำงานของสื่อมวลชนอย่างเข้มงวด เนื่องจาก
ประเทศมาเลเซี ยประกอบไปด้วยประชาชนเชื้อชาติ ต่าง ๆ สื่อ จึงต้อ งเคารพ และให้ ค วามสำคั ญ
ของประเด็ น เรื่ อ งเชื้ อ ชาติ และศาสนา ส่ ว นสหพั น ธ์ สื่ อ มวลชนแห่ ง ชาติ (National Union of

ศิริวรรณ อนันต์โท, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, มนวิภา วงรุจิระ และกรรณิกา เพชรแก้ว, จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน:
โครงการพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ :
Module 2, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557)
2
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Journalists: NUJ) ซึ่ งเป็ น องค์ ก รที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ก รสื่ อ หลายประเภทเข้ า ด้ ว ยกั น มี ป ระมวล
จริยธรรม (Code of Ethics) ของตนเอง โดยมีพื้นฐานมาจากประมวลจริยธรรมของสมาพันธ์ผู้สื่อข่าว
น าน าชาติ (International Federation of Journalists) ส ถาบั น นั ก ห นั งสื อพิ ม พ์ แ ห่ งชาติ
(Malaysian Press Institute) ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับทางจริยธรรมในปี พ.ศ. 2532
6) ประเทศพม่ ามี ป ระมวลจรรยาบรรณสื่ อ (Code of Conduct) ซึ่ งได้ รับ การรับ รองจาก
สื่อมวลชน และมีการประกาศใช้เมื่อเดือน พฤษภาคม 2557 ประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้ใช้กับ สื่อ
ทุกประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ และสื่อออนไลน์ โดยปรับเนื้อหามาจาก
ประมวลจรรยาบรรณสื่อนานาชาติเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงในการรายงานข่าวในประเทศพม่า
7) ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี ก ารกำหนดจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณหลั ก สำหรั บ สื่ อ มวลชน
ในประเทศของตน เรียกว่าหลักจริยธรรมสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ (The Philippine Journalist’s Code
of Ethics) ตราขึ้นร่วมกันโดยสถาบันสื่อสารมวลชนฟิลิปปินส์ (Philippine Press Institute ) และ
ชมรมสื่อสารมวลชนฟิลิปปินส์ (National Press Club) นอกจากนั้น ยังมีจริยธรรมสำหรับสื่อในด้าน
อื่น ๆ อีก เช่น ประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมของสถาบันหนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์ (Code
of Professional and Ethical Conduct of the Philippine Press Institute) แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล
จริ ย ธรรมของศู น ย์ ช่ า งภาพข่ าวแห่ ง ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (Code of Ethics of the Philippine Center for
Photojournalism)
8) ประเทศสิ งคโปร์ มี รั ฐ บาลซึ่ งทำหน้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลการทำงานของสื่ อ อย่ างเข้ ม งวดมาก
มี ก ารจั ด ตั้ งสหภาพนั ก หนั งสื อ พิ ม พ์ แ ห่ งชาติ (Singapore National Union of Journalists) และ
ได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Code of Ethics) ในสิงคโปร์ไว้โดยยึดหลักการ
จากสหภาพสื่อมวลชนแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom National Union of Journalists)
9) ประเทศเวียดนามมีสมาคมสื่อมวลชนเวียดนาม (Vietnamese Journalists Association)
ซึ่งดำรงอยู่คู่กับกฎหมายสื่อ (Media Law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่สื่อมวลชนต้องปฏิบัติตาม โดยกำหนด
สิทธิ และหน้าที่ของสมาคมสื่อมวลชนเวียดนามให้ดำเนินงานเพื่อปกป้อง และทำงานตามแนวทาง
หรือนโยบายที่ พรรคคอมมิวนิสต์กำหนด พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
ไว้ด้ วย แต่ ก ฎหมายนี้ ไม่ อ าจจัด เป็ น ประมวลจริย ธรรมของสื่อ มวลชนได้ อย่ างไรก็ ต ามเวียดนาม
มีการสอนเรื่องจริยธรรมวิชาชีพสำหรับผู้ศึกษาด้านสื่อในมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม
ส่ ว นประเทศไทยมี อ งค์ ก รวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนหลายองค์ ก รที่ จั ด ทำประมวลจรรยาบรรณ
และจริยธรรมของตน เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Press Council of Thailand)
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทั ศน์ไทย (Thai Broadcast Journalists Association) สภาวิชาชีพ ข่าววิทยุและโทรทั ศน์
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แห่ ง ประเทศไทย (The News Broadcasting Council of Thailand) และสภาวิ ช าชี พ กิ จ การ
การแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) (The Professionals of Broadcasting Council
(Thailand)) โดยมี กสทช. ทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลและส่งเสริมให้สื่อมวลชนรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรมและกำกับดูแลกันเอง ซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อได้ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน
ตามกรอบจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมาตรการกำกับดูแลการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้
เป็นไปตามหลักจริยธรรมภายใต้กฎหมายที่ได้มีการบังคับใช้
ในปี 2557 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดทำคู่มือจริยธรรม
และการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์3 ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการจริยธรรม
ทั่วไปในวิชาชีพ กิจการกระจายเสี ยงและโทรทั ศน์ ที่ป ระกอบด้วย หลักจริยธรรมขององค์กรและ
หลั ก จริ ย ธรรมของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ กระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ใช้ เป็ น แนวทางการทำงาน
ของสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบัน การทำหน้าที่ของ “สื่อมวลชน” ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้ตั้งอยู่บน
พื้ น ฐานจริ ย ธรรมสื่ อ และในหลายเหตุ ก ารณ์ ก ลั บ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ เสี ย หายและบุ ค คลใน
ครอบครัว รวมถึงมี ความจงใจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพื่ อผลประโยชน์ ทางธุรกิจ เช่น การไลฟ์ สด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีล้อมจับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ก่อเหตุปลิดชีวิตตนเอง กรณีการเสียชีวิต
ของนักแสดงชื่อดังที่ป่วยหนักจากโรคไข้เลือดออก กรณีเด็กสาววัย 11 ขวบที่ถูกฆาตกรรมแล้วทิ้งศพ
ลงท่ อ กรณี นั ก ข่ า วต้ อ งการทำข่ า วคนติ ด เชื้ อ ซิ ก าในประเทศไทย จึ ง ได้ ป ลอมตั ว เป็ น เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข เข้าไปถึงบ้านของแหล่งข่าว รวมถึงเหตุการณ์ช่วยชีวิตนั กฟุตบอลทีมหมูป่าที่ติดอยู่ใน
ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย เป็นต้น
กล่ า วได้ ว่ า ปั ญ หาด้ า นจริ ย ธรรมสื่ อ เกิ ด ได้ ใ น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ โครงสร้ า ง และระดั บ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในระดับผู้ปฏิบัติงานนั้น มีทั้งการทำงานระดับองค์กรสื่อ และระดับบุคคล โดยเฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับบุคคลที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ จึงขาดความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สื่ อ ซึ่ งปั ญ หาดั งกล่ าวสามารถแก้ไขได้โดยการเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากร
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สื่ อ สารมวลชน ได้ เข้ า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อ และควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการทบทวน
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ปั ญ หาใหม่ ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชนจำเป็นต้องมีความเข้าใจในปัญหาเพื่อจะได้ถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), คู่มือจริยธรรมและการ
กำกับดูแลกันเองในกิจการกระขจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, (กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง, 2557)
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ดำเนิ น การศึ ก ษาและวิ จั ย ในเรื่ อ งมาตรฐานจริ ย ธรรมสื่ อ รวมถึ ง บทเรี ย นจาก
ต่างประเทศ ในการนำจริยธรรมสื่อไปสู่การปฏิบัติงานจริง และรูปแบบที่เหมาะสมในการนำเนื้อหา
จริยธรรมสื่อมวลชนมาสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ
2.2 เพื่อออกแบบหลักสูตรและบริหารหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
2.3 เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์
2.4 เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Guideline) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ
3. ขอบเขตการดำเนินงาน
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) การวิเคราะห์ด้านจริยธรรมสื่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาจากหลักการจริยธรรมทั่วไปในวิชาชีพกระจายเสียง
และโทรทัศน์ ที่แบ่งออกเป็น หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
8 ข้อ ได้แก่ 1) หลักผลประโยชน์สาธารณะ 2) หลักความเป็นอิสระ 3) หลักสิทธิมนุษยชน 4) หลัก
ความสุจริต ซื่อสัตย์ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลักการยอมรับการตรวจสอบ 7) หลักธรรมาภิบาล
8) หลักความคุ้มค่า และหลักการจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ต้อง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยหลั ก การ 14 ข้ อ ได้ แ ก่ 1) จริ ย ธรรม 2) ความเป็ น อิ ส ระ 3) สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
4) ความทั่วถึง 5) หลักความเท่าเทียม 6) ความหลากหลาย 7) การพัฒนา 8) หลักพื้นที่สาธารณะ
9) หลักความถูกต้องเที่ยงตรง 10) วัตถุวิสัย 11) หลักความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 12) ความสมดุล เป็นธรรม
13) ผลประโยชน์สาธารณะ 14) เกียรติยศ ศักดิ์ศรี
2) การวิเคราะห์ปริมณฑลหรือบริบทสื่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และการนำเสนอข่าวสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยผู้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่
สื่อมวลชนเป็นผู้เผยแพร่ ได้แก่ Code เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาความรุนแรง Code เกี่ยวกับการ
นำเสนอเนื้อหาทางเพศ Code เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักข่าวและนักจัดรายการวิทยุ Code เกี่ยวกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
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3.2 ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ประเภท ดังนี้
1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ ภาพข่าว คลิปการนำเสนอข่าว
กระทู้ ข่าว และประเด็นทางสั งคมที่เกี่ยวข้องกับ การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ที่สะท้ อนถึง
การดำเนินงานตามหลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559 – 2563
2) การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสื่ อ สารมวลชน วารสารศาสตร์
นิเทศศาสตร์ ด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อมวลชน โดยใช้การสนทนา
กลุ่มผ่านระบบออนไลน์
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์
นิเทศศาสตร์ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อมวลชน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 จริ ย ธรรมสื่ อ หมายถึ ง ประเด็ น เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ท างคุ ณ ธรรม และมาตรฐานทาง
คุณธรรมที่ใช้กำกับพฤติกรรม บทบาท และเนื้อหาของสื่อมวลชน โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทาง
คุณธรรม มาตรฐานที่กำหนดความเป็นมืออาชีพ บทบาทของสื่อมวลชนผู้ผลิตเนื้อหา เจ้าของกิจการ
และองค์กรกำกับดูแล
4.2 มาตรฐานจริ ย ธรรมสื่ อ หมายถึ ง แนวปฏิ บั ติ ขั้ น พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมสื่ อ ที่ เป็ น
หลักเกณฑ์ร่วมกันของสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อดิจิทัลและสื่อ
ใหม่ ในฐานะผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หา เจ้ า ของกิ จ การ และองค์ ก รผู้ ก ำกั บ ดู แ ลเนื้ อ หา ซึ่ ง องค์ ก รสื่ อ และ
ผู้ปฏิบัติงานยึดถือร่วมกัน
4.3 การกำกับดูแลกันเอง หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์มีการรวมกลุ่มระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแล มาตรฐานวิชาชีพ การมีข้อกำหนดรับ
เรื่องราวร้องเรียน บทบัญญัติการลงโทษ การตักเตือน การออกแนวปฏิบัติมาตรฐานทางวิชาชีพเพื่อ
ควบคุมทางจริยธรรมจรรยาบรรณระหว่างกัน
4.4 องค์กรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หมายถึง หน่วยงาน บริษัท องค์กร
สถาบัน ที่ดำเนินกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
4.5 ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ หมายถึง ผู้ได้รับสัมปทาน ผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผู้บริหารสถานี ผู้อำนวยการสถานี ผู้ผลิตเนื้อหารายการ
6
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ผู้ให้บริการช่องรายการ ผู้รวบรวมช่องรายการ ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา ผู้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการ
ลู ก ค้ า ผู้ ให้ บ ริ ก ารสิ่ งอำนวยความสะดวก และให้ ห มายรวมถึ งผู้ ที่ ท ำงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต
และออกอากาศรายการผ่านกิจการวิทยุหรือกิจการโทรทัศน์ เช่น ผู้จัดรายการ ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร
โฆษก ผู้ประกาศ นักแสดง นักร้อง ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่เทคนิค และบุคลากรที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ
ในกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียง
4.6 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ หมายถึง แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสื่อมวลชน ที่ดำเนินกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล และสื่อใหม่
ตามหลักมาตรฐานจริยธรรมสื่อ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบถึงสภาพปัญหาของการละเมิดจริยธรรมสื่อและการกำกับดูแลกันเอง ในการปฏิบัติงาน
ของสื่อที่ดำเนินกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ และนำไปสู่การกำหนด
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ ในประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมสื่อ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และ
มาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีการนำไปปฏิบัติในระดับสากล ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชน
2. แนวคิดบรรทัดฐานสือ่ มวลชน
3. แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง
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1. แนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชน
1.1 นิยามของจริยธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
จริย ธรรม (Ethics) หมายถึ ง หลั ก จริย ธรรม ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ห รือ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม คนใด
กลุ่มคนหนึ่ง วิชาชีพ หรือจรรยาบรรณ (Oxford Dictionaries, 2019) คำศัพท์ดังกล่าวเป็นคำศัพท์
ที่มีรากฐานจากคำในภาษากรีก “éthikos” แปลว่า เกี่ยวกับศีลธรรม โดย Oxford Dictionaries ได้
นิยามศีลธรรม ว่า “การแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งผิด”
Clifford G. Christians และคณะ 1 ได้ นิ ย ามจริ ย ธรรม (Ethics) ไว้ ว่ า หลั ก การศิ ล ปศาสตร์
ที่ประเมินพฤติกรรมของมนุษย์ โดยจำแนกเป็นสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด ตามหลักการที่กำหนดไว้
สำหรับ จริยธรรม หากวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติ ถือเป็นศาสตร์ในการศึกษาศีลธรรมที่กำหนด
แนวทางในการตัดสินใจที่ปัจเจกบุคคลต้องเผชิญ ในสถานการณ์ที่เป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ยาก
ในการตั ด สิ น ใจ (Moral Dilemma) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความขัดแย้งระหว่างหลักการจริยธรรม เช่น สิทธิในการรู้ของประชาชน (Right of Public to Know)
ซึ่ งมี พื้ น ฐานมาจากหลั ก การประชาธิป ไตยโดยผ่านตั วแทน (Representative Government) กั บ
หลั ก การจริ ย ธรรมอื่ น ๆ เช่ น ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของปั จ เจก (Individual’s Privacy) ฯลฯ ทั้ ง นี้
จริยธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ในวิชาชีพสื่อมวลชน ในกิจการกระจาย
เสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมเสรี ป ระชาธิ ป ไตย นั บ ตั้ ง แต่
Sir Edmund Burke2 กล่าวถึงฐานันดร 3 ในสภาอังกฤษ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 อันประกอบไปด้วย
ศาสนจักร ชนชั้นปกครอง และประชาชน ตลอดจนฐานันดรที่ 4 คือ สื่อมวลชน (Fourth Estate of
the Realm) ซึ่งตามแนวคิดของ Burke มีความสำคัญมากกว่าฐานันดรทั้ง 3 เนื่องจากมีหน้าที่ในการ
รายงานความจริงให้กับสังคม และสื่อมวลชนยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคม ในฐานะเป็น
กลไกสำคั ญ ในการสร้ า ง และปกป้ อ งความหลากหลายทางความคิ ด เสรี ภ าพในการแสดงออก
และประชาธิปไตย

Clifford G. Christians, Mark Fackler, Kathy Brittain Richardson, Peggy J. Kreshel, Robert H. Woods, Jr, Media Ethics:
Cases and Moral Reasoning, (New York: Pearson, 2015)
2 Burker. E. Speeches. (London: Press, 1974)
1
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โดย Clifford Christians, John Ferre, and Mark Fackler3 ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม
สื่อมวลชน (Media Ethics) ว่าหมายถึง “ประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางคุณ ธรรม และมาตรฐาน
ทางคุณธรรมที่ใช้กำกับพฤติกรรม บทบาท และเนื้อหาของสื่อมวลชน” โดยประกอบด้วย หลักเกณฑ์
ทางคุณธรรม มาตรฐานที่กำหนดความเป็นมืออาชีพ บทบาทของสื่อมวลชน ผู้ผลิตเนื้ อหา เจ้าของ
กิจการ และองค์กรกำกับดูแล เนื้อหาประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อหาข่าว บันเทิง ทัศนคติ และอื่น ๆ
และสื่อสารมวลชน
โดย UNESCO4 ได้ เสนอว่า สื่ อ มวลชนเป็ น กลไกสำคั ญ ในสั งคมประชาธิ ป ไตยและปกป้ อ ง
เสรีภาพในการแสดงออก ดังนั้น ทุกสังคมประชาธิปไตย จึงต้องดำเนินการสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเสรี และมีอิสรภาพในความคิดเห็นตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุ ษ ยชน ซึ่ ง กำหนดไว้ ในปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Declaration of
Human Rights) ข้อ 19 ซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในด้านดังกล่าวว่า “มีสิทธิในอิสรภาพ
แห่งความเห็น และการแสดงออก ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่คำนึงถึง
พรมแดน”
การส่ งเสริมและปกป้ องอิสรภาพในความคิดเห็น และการแสดงออก จำเป็ นต้องมีช่องทาง
ในการสื่ อสารเพื่ อการแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น แนวคิด และข้อมู ลต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ น บทบาทหน้ าที่
ของสื่ อ มวลชน โดย UNESCO5 อธิ บ ายถึ งความจำเป็ น ในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม ให้
สื่อมวลชนมีความเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการรายงานข่าวสาร ข้อมูล ที่ครอบคลุมความหลากหลาย
ต่าง ๆ ทางสั งคม (Diversity) ด้ วยลัก ษณะโครงสร้างการประกอบการที่ ห ลากหลาย สร้างให้ เกิ ด
พหุ นิยมในสื่ อ (Plurality) โดยไม่ จำกัดเฉพาะสื่อของภาครัฐเพี ยงอย่างเดียว แต่ควรต้องมีสื่อของ
ภาคเอกชน สื่อสาธารณะ ตลอดจนสื่อที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่หลากหลายในสังคม โดยมีการกำกับ
ดู แ ลกั น เอง (Self-Regulating) เนื่ อ งจากมี เสรีภ าพในการแสดงออก จำเป็ น ต้ อ งมี พื้ น ฐานมาจาก
การแลกเปลี่ ยนทัศนคติ แนวคิด ความคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล และปราศจากอคติ ซึ่งแฝง
แนวคิดของการเปิดโอกาสในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้ามาร่วมกำกับดูแล

Clifford Christians, John Ferre, and Mark Fackler, Ethics for Public Communication, (London: Oxford University,
2011)
4 Unesco. Assessment of Media Development in Croatia, The International Programme for the Development of
Communication, (France: Unesco, 2011)
5 อ้างแล้วใน 4
3
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1.2 ความจำเป็นในการสร้างจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน
จากความสำคั ญ ของจริ ย ธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ดั ง กล่ า ว
ในวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน จึ ง เป็ น สิ่ งที่ จ ำเป็ น UNESCO ได้ ร ะบุ ถึ ง ความสำคั ญ ในการสร้ า งจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไว้ดังนี้
1) ความจำเป็นเชิงสังคม (Social Reason) การทำงานของสื่อมีผลกระทบต่อสังคม เนื่องจาก
การเขียนและการรายงานข่าวของสื่อมวลชนสามารถมีอิทธิพลต่อประชาชนในสังคม ทั้ งในเชิงบวก
หรือ เชิงลบ การทำงานสื่ อโดยขาดความรับ ผิดชอบ อาจสร้างให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมได้
ทั้งในการสร้างให้เกิดอันตรายต่อประชาชน การสูญ เสียการยอมรับจากสังคม การสูญ เสียบทบาท
ในการเป็นองค์กรตรวจสอบ และการบั่นทอนหลักการเสรีประชาธิปไตย
2) หลั ก ปรัช ญา/จริย ธรรม (Philosophical/Moral Reason) การทำงานของสื่ อ เป็ น กลไก
สำคัญทางปรัชญา/จริยธรรม เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวก
มนุษย์มีความสามารถในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางกลับกัน มนุษย์ก็สามารถทำร้ายผู้อื่นได้
เช่นกัน ดังนั้น สื่อจึงมีหน้าที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมหลักปรัชญา/จริยธรรมที่สร้างให้
เกิดความโอบอ้อมอารี การเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ ร้าย
ประสบการณ์ความเจ็บปวด การกดขี่ ข่มเหง การทอดทิ้ง ความบาดเจ็บ สงคราม ตลอดจนเหตุการณ์
อื่น ๆ เพื่อเป็นการเตือนภัย แจ้งเหตุ และเรียกร้องให้สังคมสามารถรักษาหลักปรัชญา/จริยธรรม
ที่คงไว้ซึ่งด้านบวกของมนุษย์ และจำกัดปัจจัยด้านลบของมนุษย์ที่อาจนำไปสู่การทำร้ายผู้อื่น
3) เหตุผลเชิงวิชาชีพ (Professional Reason) ตามหลักการเสรีประชาธิปไตย หนึ่งในเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคล คือ เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด ในขณะเดียวกัน สังคมเสรีประชาธิปไตย
มีความจำเป็นในการพัฒนาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักการของวิชาชีพสื่อมวลชน เนื่องจาก
การสื่อสารในลักษณะดังกล่าว สามารถสร้างให้เกิดความรู้ ทักษะ การคิดวิเคราะห์อย่างมีคุณภาพ
ความรู้เท่ าทัน ให้กับประชาชน ผู้ ชม ผู้ฟัง กระบวนการของสื่อมวลชนสามารถรวบรวมข้อเท็จจริง
สร้างให้เห็นมุมมอง แนวคิดที่หลากหลาย ขจัดข่าวลือ ต้านข่าวเท็จ และนำเสนอความจริงให้กับสังคม
เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒ นาแนวความคิดอย่างมีเหตุผล และตัดสินใจอย่างมีหลักการ ซึ่งเป็น
เสาหลักสำคัญประการหนึ่งของสังคมเสรีประชาธิปไตย
4) ความจำเป็นทางการเมือง (Political Reason) สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
แต่ไม่สามารถได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นธุรกิจโดยทั่วไป เนื่องจากสื่อมวลชนมีความสำคัญในฐานะเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาระบบประชาธิปไตย และหากใช้อย่างไม่ เหมาะสมอาจกลายเป็นเครื่องมือ
ในการทำลายระบบประชาธิปไตยได้ อีกทั้งยังมีความสำคัญในการรักษาหลักนิติธรรม (Rule of Law)
ให้คงอยู่ภายในประเทศ โดยการสร้างให้เกิดสื่อที่มีประสิทธิภาพ อาศัยโครงสร้างของระบบที่ปกป้อง
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รั ก ษาเสรี ภ าพของสื่ อ อั น ประกอบด้ ว ย การแบ่ ง อำนาจอธิ ป ไตย ระหว่ า งรั ฐ บาล รั ฐ สภา
และระบบราชการ
1.3 แนวคิด ทฤษฎี และมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน
โดย Dimock และ Tucker6 เห็นว่า จริยธรรมสื่อมวลชน (Journalism Ethics) จัดเป็นสาขา
หนึ่งของจริยธรรมประยุกต์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้หลักการของจริยธรรมเข้ากั บขอบเขตของกิจกรรม
ในสาขาวิ ช าชี พ ภายใต้ ห ลั ก การธรรมาภิ บ าล สาขาการวิ จั ย โดยเฉพาะ และวิ ช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งจริยธรรมสื่อมวลชนเพิ่งได้รับการพัฒนาในฐานะสาขาวิชาเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา
เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ต่อวิชาชีพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านลิขสิทธิ์ เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล และเสรีภาพในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จริยธรรม
สื่อมวลชนจึงเป็นการศึกษาด้านจริยธรรมในเชิงจุลภาค ครอบคลุมถึงหลักจรรยาบรรณ (Code of
Conduct) และพฤติ ก รรมที่ สื่ อ มวลชนควร หรือ ไม่ ค วรปฏิ บั ติ ในสถานการณ์ ใดสถานการณ์ ห นึ่ ง
โดยคำนึ งถึ งบทบาทของสื่ อ มวลชนในฐานะเป็ น สมาชิก ในสั งคมที่ มี สิ ท ธิ หน้ าที่ และบรรทั ด ฐาน
(Norms) ในฐานะเป็นพลเมือง และเป็นมนุษย์คนหนึ่ง โดยมีหลักการสำคัญ อาทิ การรายงานที่ถูกต้อง
และลดผลกระทบที่ เ ป็ น อั น ตราย (Tell the Truth and Minimize Harm) และในฐานะที่ มี
การประกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน ซึ่ ง จั ด เป็ น หนึ่ งในวิ ช าชี พ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด และมี อ ำนาจ
ทางสังคมในการสร้าง หรือตีกรอบความคิดต่อความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion)
ดังนั้น จริยธรรมสื่อมวลชนจึงเป็นหลักการที่เกิดจากความขัดแย้งของหลักการจริยธรรมสำคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพ โดยความขัดแย้งดังกล่าวหลายครั้ง อยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมาย
ทำให้ต้องพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) หลักการด้านความถูกต้อง และเป็นธรรม
(Accuracy and Fairness) ตลอดจนหลั กการด้ านจริย ธรรมอื่ น ประกอบกั น เนื่ อ งจากหลายครั้ ง
การนำเสนอเนื้ อ หาของสื่ อ มวลชนอาจถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย แต่ มี ค วามคาบเกี่ ย วต่ อ หลั ก การ
ด้ านจริย ธรรมหลากหลายประเด็ น เนื่ อ งจากการพิ จ ารณาด้ านจริย ธรรมนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ บริบ ทของ
สถานการณ์ หลั ก การ ความเหมาะสม (Due) จึ งต้ อ งถู ก นำมาพิ จ ารณาประกอบด้ วยในปั จ จุ บั น
ประเด็นที่มีความเสี่ยงและเกิดความขัดแย้งด้านจริยธรรมสื่อมวลชน สามารถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ
ได้ดังต่อไปนี7้

Dimock, S., & Tucker, C. (Eds), Applied ethics: Refl ective moral reasoning, (Toronto: Thomson, 2004)
Stephen JA Ward, Herman Wasserman, Towards an open ethics: Implications of new media platforms for global
ethics discourse, (Journal of Mass Media Ethics, 25(4), (2010), 275-292.
6
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1) ความถูกต้อง และการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล (Accuracy and Verification): ปัจจัย
ที่ถกเถียงกันในทางจริยธรรมสื่อมวลชนประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบความถูกต้อง และแหล่ งที่มา
ของข้อมูล ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งวิชาชีพสื่อมวลชนจำเป็นต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่เสมอ โดยมีกระบวนการบรรณาธิการในการคัดกรอง
ข้อมูลโดยเฉพาะใจส่วนของเนื้อหาที่มีความอ่อนไหว
2) ความเป็ น อิ ส ระ และความเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก รวิ ช าชี พ (Independence and
Allegiances) วิชาชีพสื่อสารมวลชนมีสิทธิ และเสรีภาพในการแสดงออก ในขณะเดียวกันสื่อมวลชน
เองก็ เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก รในระดั บ ต่ าง ๆ และมี บ ทบาทแตกต่ างกั น ไป เช่ น การเป็ น พนั ก งาน
ในองค์ ก ร เป็ น บรรณาธิ ก ารในสำนั ก ข่ า ว ซึ่ งต้ อ งปกป้ อ งแหล่ ง ข่ า ว และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ รวมถึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ซึ่งทำให้เกิด
คำถามถึงโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างความเป็นอิสระ และความเป็นสมาชิก องค์กรวิชาชีพ
ดังกล่าว โดยที่สื่อมวลชนอาจมีความสนิทสนมกับแหล่งข่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางทำให้
เกิดความขัดแย้ง หรือปัญ หาอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระ และ
การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพดังกล่าวได้
3) การหลอกลวง และการแต่งเติมเนื้อหา (Deception and Fabrication): เป็นอีกประเด็น
สำคัญที่วิชาชีพสื่อมวลชนต้องตั้งคำถามต่อตนเองในเชิงจริยธรรม ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของข่าว
สื่อมวลชนจำเป็นจะต้องใช้วิธีการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือจำเป็นต้องบันทึกเหตุการณ์ โดยไม่
ขออนุญาตแหล่งข่าว ตลอดจนการสร้างเนื้อหาที่เป็นเท็จเพื่อเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด
4) การใช้ ภ าพ และการปรั บ เปลี่ ย นภาพ (Graphic Images and Image Manipulation)
เป็นอีกประเด็นจริยธรรมที่วิชาชีพสื่อมวลชนต้องประสบ ในสถานการณ์ที่สื่อมวลชนต้องตั้งคำถามว่า
การใช้ภาพที่แสดงเหตุการณ์รุนแรง (Gruesome) ภาพที่แสดงอารมณ์ (Sensationalism) หรือภาพที่
เป็นการแสวงหาประโยชน์ (Exploitation) มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรือความจำเป็นแค่ไหน
ในการปรับเปลี่ยนภาพโดยรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนในเหตุการณ์แบบใด
ที่ควรมีการปรับเปลี่ยนภาพ และจะปรับเปลี่ยนภาพได้เพียงใด
5) แหล่งที่มาของข้อมูล และการรักษาความลับ (Sources and Confidentiality) ประเด็นนี้
กล่าวถึงความขัดแย้งในเชิงจริยธรรมสื่อมวลชนในการปกป้องแหล่งที่มาของข้อมูล ตลอดจนขอบเขต
ของความจำเป็นในการปกป้องแหล่งที่มาของข้อมูล หรือการเก็บข้อมูลโดยไม่มีการบันทึกแหล่งข่าว
6) สถานการณ์พิเศษ (Special Situations) ในสถานการณ์รายงานข่าวที่มีความอ่อนไหว เช่น
การรายการข่าวการจับตัวประกัน การพยายามฆ่าตัวตาย เหตุการณ์ สำคัญ หรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
ที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น คำถามสำคัญในจริยธรรมสื่อมวลชน คือ การรายงานข่าวสถานการณ์
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อย่างไรเพื่อมิให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่าเดิ ม ซึ่งต้องคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว ของผู้เกี่ยวข้อง
ในเหตุการณ์
7) จริยธรรมสื่อมวลชนระหว่างสื่อประเภทต่าง ๆ (Ethics across Media Types) เป็นอีกหนึ่ง
ประเด็นคำถามทางจริยธรรมที่สำคัญในยุคที่มีการพัฒนาสื่อแบบหลอมรวม (Convergent Media)
ได้แก่ คำถามที่ว่าบรรทัดฐานของสื่อมวลชนกระแสหลัก เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อวิทยุโทรทัศน์จะใช้ได้
เพียงใดกับ สื่อออนไลน์ หรือ สื่ อทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนจะมีความเหมาะสมแค่ไหนในกรณี ที่ มี
การรายงานข่าวโดยพลเมือง (Citizen Journalists)
2. แนวคิดบรรทัดฐานสื่อมวลชน
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (Six Theories of the Press) เป็นทฤษฎีที่อธิบายรูปแบบของสื่อมวลชน
ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตามรู ป แบบการปกครองของแต่ ล ะประเทศมี ร ายละเอี ย ดสาระสำคั ญ
ดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีอำนาจนิยม (Authoritarian Theory)
ทฤษฎีนี้กำเนิดในอังกฤษ ระหว่างศตวรรษที่ 16 และ17 ยุคราชาธิปไตย แต่ปัจจุบันยังมีการ
ใช้กันอยู่ในประเทศเผด็จการหรืออำนาจนิยม ไม่ว่าจะโจ่งแจ้งหรือแฝงเร้นทั้งหลาย ตามแนวความคิดนี้
สื่อมวลชนดำเนินการได้โดยเอกชน แต่ต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐ สื่อมวลชนถูกควบคุมโดยรัฐ
ในรูปของการออกใบอนุญาตให้ และอาจจะมีการเซ็นเซอร์เนื้อหา การวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจของรัฐ
กระทำมิได้ หลักการของทฤษฎีส่วนที่มีผลต่อการควบคุมสื่อมวลชน อาจสรุปได้ต่อไปนี้8
1) สื่อมวลชนจะกระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นการบ่อนทำลายผู้มีอำนาจในรัฐ และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคมไม่ได้
2) สื่อมวลชนจักต้องอยู่ภายใต้การเชื่อฟังต่อผู้กุมอำนาจในรัฐเสมอ
3) สื่อมวลชนควรหลีกเลี่ยงการสร้างความขุ่นมัวหรือก้าวร้าวต่อเสีย งส่วนใหญ่ ต่อผู้มีอำนาจ
เหนือ ต่อศีลธรรมจรรยา และค่านิยมทางการเมือง
4) การเซ็นเซอร์ หรือตรวจตรามีความชอบธรรม กระทำได้เพื่อบังคับให้สื่อมวลชนปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่วางไว้

พีระ จิรโสภณ, ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร (หน่วยที่ 10),
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548).
8
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5) การโจมตีผู้มีอำนาจ การเบี่ยงเบนจากนโยบายของรัฐ และการรุกล้ำต่อศีลธรรมอันดีถือว่า
เป็นการก้าวร้าวทางอาชญากรรม
6) นักวารสารศาสตร์ หรือนักวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่มีอิสระจากข้อกำหนดขององค์กรสื่อนั้น ๆ
ทั้ งนี้ บรรดารัฐ บาลฝ่ ายอำนาจนิ ย มทั้ งหลายต่ างมี ค ำตอบที่ แ น่ น อนเช่ น เดี ย วกั น เกี่ ย วกั บ
การควบคุมดูแลสื่อมวลชน คือ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีเหตุผล 2 ประการที่มีอิทธิพลเหนือ
นโยบายของรัฐในเรื่องสื่อสารมวลชนใหม่ทั้ง 2 นี้ ประการแรก หลักการต่าง ๆ ทั่วไปของคติอำนาจ
นิยมย่อมเป็น พื้ น ฐานอันมั่ น คงในการควบคุมสื่อมวลชนดังกล่าว วิท ยุและโทรทั ศน์ ก็เช่นเดียวกับ
สื่อมวลชนอื่น ๆ ที่จะต้องสนับสนุนผลประโยชน์ต่าง ๆ ของฝ่ายรัฐบาล และจะต้องช่วยเสริมสร้าง
จุดประสงค์ทางวัฒนธรรมและการเมืองของอำนาจส่วนกลาง ประการที่ 2 ได้แก่ คุณ ลักษณะของ
สื่อมวลชนทางด้านการสื่อสาร กระจายเสียงทุกประเภทต้อ งใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีปริมาณจำกัด
และกระแสคลื่นเหล่านั้นเป็นของรัฐ ฉะนั้น การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ต้องอยู่ในความควบคุม
ของรัฐ โดยรัฐบาลอำนาจนิยมส่วนใหญ่มักใช้ระบบผูกขาดการกระจายเสียงโดยรัฐ การดำเนินงาน
และการจัดรายการของวิทยุและโทรทัศน์มักตกเป็ นหน้าที่ของหน่วยราชการ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินงาน
ตามจุดประสงค์ต่าง ๆ ของรัฐบาล ในทางปฏิบัติไม่มีรัฐฝ่ายอำนาจนิยมใดที่ยอมใช้ระบบของอังกฤษ
คือ การมีรัฐวิสาหกิจดำเนินการการกระจายเสียง หรือใช้ระบบของอเมริกาที่ยอมให้มีการกระจายเสียง
เป็นวิสาหกิจเสรีของเอกชน เนื่องจากการกระจายเสียงทุกชนิดไม่อาจจำกัดให้อยู่ภายในเขตแดน
ของชาติใดได้โดยเฉพาะได้ จึงทำให้เกิดปัญ หาพิเศษหลายประการเกี่ยวกับการควบคุมดูแล ได้แก่
(1) ประเทศใดควรได้ส่วนของความยาวขนาดคลื่นเท่ าใด ปัญ หานี้ ก่อให้เกิดความยุ่งยากระหว่าง
ประเทศมากมาย และทำให้ต้องมีการประชุมระหว่างประเทศทั่วโลกหลายครั้งเกี่ยวกับการกำหนด
ขนาดความถี่ ข องคลื่ น วิ ท ยุ เกื อ บทุ ก ประเทศในโลก การใช้ ค ลื่ น วิ ท ยุ ภ ายในประเทศย่ อ ม
เป็ น ไปตามข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง สหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ (International
Telecommunication) เป็ น ผู้ ก ำหนด การกำหนดช่ ว งคลื่ น วิ ท ยุ ใ ห้ แ ก่ รั ฐ บาลชาติ ต่ า ง ๆ นั้ น
เป็นไปตามที่มีการเจรจาระหว่างประเทศ และยุติเป็นข้อตกลงกันไว้โดยทั่วไป มีข้อยกเว้นอยู่เฉพาะ
การใช้คลื่นความถี่ของคลื่นสั้นเพื่อการกระจายเสียงระหว่างประเทศซึ่งยังเป็นปัญหาที่บรรดาประเทศ
มหาอำนาจยังไม่อาจตกลงกันได้ (2) เป็นเรื่องของลักษณะการส่งกระจายเสียง กล่าวคือ การควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการกระจายเสียงซึ่งส่งมาจากภายนอกราชอาณาเขตของรัฐ ในกรณีหนังสือนิตยสาร
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ย่อมมีการตรวจ และกีดกันเนื้อหาที่น่ารังเกียจของสิ่งเหล่านี้ได้ แต่เนื้อหาของ
การกระจายเสี ย งไม่ มี เขตแดน ฉะนั้ น จึ งก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาการรบกวนของรั ฐ บาลหลายประเทศ
ทางออกของปัญหาประการหนึ่ง คือ ยอมละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศการใช้วิธีการรบกวนขนาด
คลื่นวิทยุของประเทศใกล้เคียง
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โดย แซมมูเอล จอห์นสัน 9 ได้กล่าวถึงทฤษฎีอำนาจนิยมไว้ว่า ทุกสังคมย่อมมีสิทธิที่จะรักษา
สั น ติ สุ ข และความเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้ อ ยของส่ ว นรวม ฉะนั้ น จึ งมี สิ ท ธิ อั น ถู ก ต้ อ งที่ จ ะหวงห้ า ม
การเผยแพร่ความคิดเห็นซึ่งมีแนวโน้มเอียงในทางที่เป็นอันตราย การกล่าว่าผู้ปกครองประเทศอาจจะ
ผิดทั้งในทางศีลธรรม และทางศาสนาที่ยับยั้งการเผยแพร่บรรดาความคิดซึ่งตนคิดว่าเป็นอันตราย
แต่ในทางการเมืองผู้ปกครองประเทศได้ประพฤติถูกอยู่แล้ว ประกอบกับอันตรายของ อิสรภาพที่ไม่มี
ขอบเขตการจำกัดขอบเขตของอิส รภาพก่อให้ เกิด ปัญ หาในศาสตร์ของการปกครองซึ่ งสติปั ญ ญา
ของมนุษย์ตราบจนทุกวันนี้ยังไม่อาจแก้ไขได้ ถ้าไม่มีการตีพิมพ์เรื่องราวใด ๆ เว้นแต่ผู้ทรงอำนาจ
เห็นฟ้องยินยอมแล้ว อำนาจมักต้องเป็นมาตรฐานของสัจจะ แต่ถ้าเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทุกครั้ง
สามารถกระจายออกจนก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ สันติสุขย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ และถ้าผู้ซึ่งมีข้อกังขา
ในหลักศาสนวิทยาทุกคนอาจเทศนาแสดงความโง่เขลาของตนได้ ในที่สุดก็จะไม่มีศาสนาเหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม อาณาบริเวณส่วนใหญ่ ของโลกนี้เป็นเวลาช้านานมาแล้ว ได้ยอมรับหลักการ
ต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานของคติอำนาจนิยม เป็นแนวทางของการดำเนินการทางสังคม หลักการต่าง ๆ
เหล่ า นี้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งครอบคลุ ม ออกไปถึ งเรื่ อ งการควบคุ ม ดู แ ลและการใช้ สื่ อ ต่ า ง ๆ ของ
สื่อสารมวลชน ถึงแม้ว่าในประเทศฝ่ายประชาธิปไตยส่วนใหญ่ จะได้ละทิ้งทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้ แต่
วิธีการต่าง ๆ ของบรรดารัฐฝ่ายอำนาจนิยมก็มักมีอิทธิพลเหนือฝ่ายประชาธิปไตย ในบางกรณีวิธีการ
เหล่ า นี้ เกื อ บจะบี บ บั งคั บ ให้ รัฐ บาลต่ าง ๆ ฝ่ า ยอิ ส รภาพนิ ย มต้ อ งดำเนิ น การตอบโตด้ ว ยวิ ธี ก าร
ซึ่งมีลักษณะบางประการอันไม่อาจแยกออกจากแบบอย่างฝ่ายอำนาจนิยม10
2.2 ทฤษฎีเสรีนิยม (Libertarian Theory) หรืออิสรภาพนิยม
โดยหลักการอิสรภาพนิยมก็เช่นเดียวกับทฤษฎีอื่น ๆ เกี่ยวกับสถานะ และหน้าที่ของสื่อมวลชน
ในสังคมที่เป็นการพัฒนาหลักต่าง ๆ เชิงปรั ชญาซึ่งเป็นพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคม และการเมือง
ซึ่ ง เป็ น กรอบที่ สื่ อ มวลชนจะต้ อ งดำเนิ น การอยู่ คติ อิ ส รภาพนิ ย มในฐานะเป็ น ระบบทางสั ง คม
และการเมืองได้กำหนดโครงสร้างสำหรับสถาบันต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการอยู่ภายในรัศมีของตน และ
การหนั ง สื อ พิ ม พ์ ก็ เช่ น เดี ย วกั บ สถาบั น อื่ น ๆ คื อ ต้ อ งดำเนิ น ไปตามลั ก ษณะซึ่ ง หลั ก การต่ า ง ๆ
ของสังคมของตนได้กำหนดขึ้น ซึ่งทฤษฏีอิสรภาพนิยมนั้น เกี่ยวกับลักษณะของความรู้ และลักษณะ
ของสัจจะมีความคล้ายคลึงกับหลักต่าง ๆ ทางเทววิทยาของศาสนาคริสต์ในช่วงต้น พระผู้เป็นเจ้า
ประทานพลั ง ของเหตุ ผ ลให้ กั บ มนุ ษ ย์ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ พ ระองค์ ป ระทานความรู้ สึ ก ผิ ด ชอบชั่ ว ดี
ให้กับมนุษย์ ทำให้มนุษย์ย่อมสามารถบรรลุถึงความรู้ในโลกรอบ ๆ ตนได้ด้วยความเพียรของตนเอง
9

เกษม สิริสัมพันธ์. ทฤษฎีสื่อสารมวลชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2561).
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นักอิสรภาพนิยมได้สร้างแนวคิดบนรากฐานดังกล่าว ซึ่งผิดจากแนวคิดของบรรดานักปรัชญาสมัยกลาง
อย่างมาก11
หลักการฝ่ายประชาธิปไตยเกี่ ยวกับเสรีภาพในการพูดและหนังสือพิมพ์ไม่ว่าเราจะถือหลักว่า
หลั ก การนี้ ม าจากลั ท ธิ ต ามธรรมชาติ ซึ่ งไม่ อ าจลิ ด รอนได้ ห รื อ ไม่ ก็ ต าม จากข้ อ สั น นิ ษ ฐาน ได้ แ ก่
(1) มนุษย์มีความปรารถนาที่จะรู้สัจจะและสัจจะอาจชักจูงโน้มน้าวมนุษย์ได้ (2) ถือว่าวิถีทางเดียว
ในระยะไกลที่จะนำไปให้บรรลุถึงสัจจะก็คือ การแข่งขันอย่างเสรีในเรื่องความคิดเห็นในตลาดอันเปิด
กว้าง (3) เมื่อมนุษย์แต่ละคนต้องมีความคิดเห็นของตนแตกต่างออกไปเสมอ จึงควรปล่อยให้มนุษย์
แต่ละคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนโดยเสรีและแข่งขัน โดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละคนจะต้องยอม
ให้สิทธิเช่นนี้แก่บุคคลอื่น ๆ (4) การมีขันติธรรมต่อกันและมีการเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็น
แนวต่าง ๆ กันเช่นนี้ ความคิดเห็นที่ต้องด้วยเหตุผลที่สุดย่อมเกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป12
ทฤษฎีนี้สื่อมวลชนมีหน้าที่แจ้งข่าวสารให้ข้อเท็จจริง ให้ความบันเทิง จัดหาหรือหาโฆษณา
แจ้งความในฐานะแหล่งสนับสนุนทางการเงิน สื่อมวลชนมีสิทธิหน้าที่ตรวจตรารัฐบาล มิให้เจ้าหน้าที่
รัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขต ปรัชญาพื้นฐานของทฤษฎีนี้มาจากแนวคิดนักปราชญ์ หลายคน เช่น
Milton, Locke โดยหลักการของทฤษฎีสามารถสรุปได้ดังนี้
1) สื่อมวลชนจะต้องปลอดจากการเซ็นเซอร์หรือตรวจตราจากหน่วยงานใด ๆ
2) การดำเนินงานสื่อมวลชนทั้งการผลิตและเผยแพร่จะต้องเปิดกว้างทั่วไป ไม่ว่าใคร หรือ
คนกลุ่มใด โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต
3) การวิจารณ์โจมตีต่อรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือพรรคการเมือง ถือว่าเป็นหน้าที่ในการสอดส่อง
รัฐบาล โดยสื่อมวลชนจะถูกลงโทษไม่ได้ (เว้นโจมตีส่วนบุคคล หรือกบฏทำลายความมั่นคง)
4) จะต้องไม่มีการบังคับในการตีพิมพ์หรือเสนอสิ่งใด ๆ
5) ความผิ ด พลาดในการนำเสนอจะได้ รั บ การปกป้ อ งเท่ า เที ย มกั น ด้ ว ยสั จ ธรรมในเรื่ อ ง
ความคิดเห็น หรือความเชื่อ
6) ไม่มีการจำกัดโดยกฎหมายในการเก็บรวบรวม หรือการแสวงหาข่าวสารสำหรับการตีพิมพ์
หรือนำเสนอ
7) ไม่มีการจำกัดการนำเข้าหรือส่งออกข่าวสารระหว่างประเทศ

11
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8) นักวารสารศาสตร์จะต้องสามารถอ้างความเป็นอิสระทางวิชาชีพได้มากเพียงพอ สำหรับ
การปฏิบัติงานภายใต้องค์กรของตน13
ทำนองเดียวกันนั้น Pasek14 ศึกษาความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเสรีภาพของสื่อมวลชนกับ
ระบบประชาธิ ป ไตยในลั ก ษณะที่ เป็ น การขึ้ น ตรงต่ อ กั น และกั น คื อ สื่ อ มวลชน มี บ ทบาทสำคั ญ
ในกระบวนการประชาธิ ป ไตย ในขณะเดี ย วกั น ในระบบประชาธิ ป ไตย ก็ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด เสรี ภ าพ
ของสื่ อ มวลชน นอกจากนี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การเปลี่ ย นแปลงด้ า นสื่ อ มวลชน และระบบ
ประชาธิปไตยจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งประชาธิปไตย และเสรีภาพของสื่อมวลชน
ในด้านประวัติความเป็นมาทางการเมือง พบว่า ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทาง
การเมืองที่เป็นเสรีนิยมมาอย่างยาวนาน ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กับ การก่อตั้งสื่อมวลชนประเภท
ใหม่ ๆ นอกจากนี้ พบว่าการแตกแขนง (Diversity) ทางการเมืองในประเทศเสรีนิยม เป็นการยาก
สำหรับระบบการเมืองในการที่จะ ควบคุมตลาดสื่อมวลชน ในขณะที่ประเทศที่มีความเป็นพหุนิยม
น้อยจะสามารถควบคุมตลาดของสื่อมวลชนที่ง่ายกว่า จากแนวคิดอิสรภาพนิยม หรือเสรีนิยมของ
สื่อมวลชนนั้น สามารถสรุปได้ว่าการมีอิสรภาพใด ๆ ก็ตามของสื่อมวลชนจะต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอยูเ่ สมอ
2.3 ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Theory)
เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพื่อต่อต้านกับแนวคิดเสรีนิยมของสื่อมวลชน เนื่องจากในปลายศตวรรษ
ที่ 18 และต้ น ศตวรรษที่ 19 องค์ ก รสื่ อ ได้ พั ฒ นาไปสู่ บ ริ ษั ท ขนาดใหญ่ ที่ ถู ก ควบคุ ม โดยนั ก ธุ รกิ จ
ที่มีอำนาจ ดังนั้น การพัฒนาหลักการจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชนในฐานะเป็นสัญญาสังคม (Social
Contract) ซึ่ ง กำหนดว่ า สั ง คมได้ อ นุ ญ าตให้ สื่ อ มวลชนมี อิ ส ระในการรายงานข่ า วเหตุ ก ารณ์
โดยแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบทางสังคมในการรายงานข่าวเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อสังคม 15
โดยตั้งแต่ท ศวรรษที่ 1920 เป็นต้นมา สมาคมสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มเรียกร้องให้มีการ
พั ฒ นาจรรยาบรรณ (Code of Conduct) วิช าชีพ สื่อ มวลชนที่ เป็ น อิ สระในการรายงานข่ าว และ
เป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐ หรือ เอกชน อีกทั้งมีการกำหนดการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่าง
การรายงานข่าวตามหลักข้อเท็จจริง (News) และการแสดงออกทางความคิดเห็น (Opinion) ซึ่งทำให้

พัชนี เชยจรรยา และคณะ, แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2541)
Pasek, J., Fueling or Following Democracy? Analyzing the Role of Media Liberalization in Democratic Transition.
(Retrieved May 16, 2011, from http://www.allacademic.com, 2006)
15 Darwall, S., Contract Arianism/ contractualism, (England: Oxford, 2003)
13
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เกิดแรงผลักดันให้มีการรายงานข่าวเฉพาะความจริง (Just the Facts)16 โดยแนวคิดความรับผิดชอบ
ทางสังคม ได้พัฒ นาเป็นหลักการจริยธรรมสื่อมวลชน 2 หลักการสำคัญ ได้แก่ พลวัต (Proactive)
และการควบคุมตนเอง (Restraining) โดยหลักการพลวัต ได้แก่ การกำหนดหน้าที่ของสื่อมวลชน
มากกว่าเสรีภาพในการตีพิมพ์ หรือแสดงออก แต่รวมถึงหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริง ครอบคลุม
ทุกประเด็น อย่างถูกต้องมากที่ สุด (Seek Truth and Report It) โดยเป็นอิสระจากการแทรกแซง
(Act Independently) ส่ ว นหลั ก การควบคุ ม ตนเอง หมายถึ ง การใช้ เสรีภ าพในการรายงานข่ า ว
อย่างมีความรับผิดชอบ ลดผลกระทบเชิงลบ (Minimize Harm) ที่มีต่อเหยื่อ เยาวชน หรือ ผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งในเหตุ ก ารณ์ และความรับ ผิ ด ชอบ (Accountable) ต่ อ สาธารณะชนจากการตั ด สิ น ใจ
ของบรรณาธิการ แนวคิดดังกล่าวได้ขยายไปสู่หลักการของ Hutchins Commission (ชื่ออย่างเป็น
ทางการคือ Commission on Freedom of the Press) ซึ่งนำเสนอหลักการจริยธรรมสื่อมวลชนว่า
มี ห น้ า ที่ ต้ อ งนำเสนอความจริ ง อย่ า งครอบคลุ ม และ แสดงถึ ง การคิ ด วิ เ คราะห์ (Truthful,
Comprehensive, and Intelligent Account) เป็ น ช่ อ งทางในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด และ
การวิ พ ากษ์ (a Forum for the Exchange of Comment and Criticism) เป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม
ต่ า ง ๆ ในสั ง คม (Representative Picture of the Constituent Groups in Society) นำเสนอ
และอธิบ ายซึ่ งเป้ าหมาย และค่ านิ ยมของสั งคม (Presentation and Clarification of the Goals
and Values of Society) และส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒ นาทางปัญ ญา (Provide Full Access to
the Day’s Intelligence17) แนวคิ ด นี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น หลั ก การจริ ย ธรรมกระแสหลั ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางความคิ ด ต่ อ สื่ อ มวลชนในยุ โรป และประเทศญี่ ปุ่ น 18 ในช่ วงต่ อ มาจนถึ งปั จ จุ บั น อี ก ทั้ งยั งได้
กลายเป็ น พื้ น ฐานทางจริ ย ธรรมให้ แ ก่ แ นวคิ ด จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ สื่ อ อื่ น เช่ น สิ ท ธิ ส ตรี หรื อ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน
ทฤษฎี นี้ จึ ง เกิ ด ขึ้ น จากการที่ สื่ อ มวลชนทั้ ง หลาย ตระหนั ก ถึ งหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของตนเองมากขึ้น โดยมี การจัดทำจรรยาบรรณต่าง ๆ ขึ้น และคำนึงถึงความต้องการของประชาชน
มากขึ้น จุดสำคัญของทฤษฎีนี้ คือ สื่อมวลชนมีหน้าที่แจ้งข่าวสาร ให้ความบันเทิง ยกระดับสติปัญญา

Mindich, D. T. Z., Just the Facts: How ‘Objectivity’ Came to Define American Journalism. (New York: New York
University Press, 1998)
17 Cronin, M., & McPherson, J., Reaching for Professionalism and Respectability: The Development of Ethics Codes
in the 1920s. (KS: Lawrence, A paper presented at the annual conference of the American Journalism Historian’s
Association, October, 1992).
18 Tsukamoto, S., Social responsibility theory and the study of journalism ethics in Japan. (Journal of Mass Media
Ethics, 21(1), 2006), 54–68.
16
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ของประชาชน ให้เห็นคุณค่าของการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการควบคุมสื่อมวลชน ทำโดย
มติ ข องประชาชน ปฏิ กิ ริ ย าของผู้ อ่ า นผู้ ฟั ง และจริ ย ธรรมในทางวิ ช าชี พ หลั ก การสำคั ญ ทฤษฎี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสรุปได้ ดังนี้
1) สื่อมวลชนควรจะต้องยอมรับ และปฏิบัติให้ลุล่วงในภาระหน้าที่ที่เป็นพันธกิจต่อสังคม
2) ภาระหน้าที่เหล่านี้ โดยหลักสำคัญต้องบรรลุถึงมาตรฐานวิชาชีพในด้านข่าวสาร สัจธรรม
ความถูกต้อง ความเป็นกลาง และความสมดุล
3) ในการยอมรับ และนำไปปฏิบัติของภาระหน้าที่เหล่านี้ สื่อมวลชนจะควบคุมตนเองภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายและสถาบันที่ธำรงอยู่
4) สื่อมวลชนควรจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่ งใดก็ตามอาจจะนำไปสู่อาชญากรรม ความรุนแรง หรือ
ความไม่สงบ หรือแสดงความก้าวร้าวต่อเชื้อชาติ หรือศาสนาของชนกลุ่มน้อยในสังคม
5) สื่อมวลชนโดยทั่วไปควรจะเปิดกว้าง และสะท้อนความหลากหลายของสังคม เปิดโอกาสให้
ความคิดเห็นของทุกฝ่ายได้เข้าถึง และให้สิทธิประชาชนในการที่จะตอบกลับมายังสื่อมวลชน
6) สังคม และสาธารณะมีสิทธิที่จะคาดหวังการปฏิบัติในระดับมาตรฐานที่สูงของ สื่อมวลชน
และการแทรกแซงอาจจะต้องถือว่าไม่เป็นเรื่องผิด หากเพื่อความดีงามของสาธารณะ
7) นั ก วารสารศาสตร์ และวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนจะต้ อ งเป็ น ที่ ว างใจหรื อ เชื่ อ ถื อ ได้ ข องสั งคม
เช่นเดียวกับนายจ้างหรือตลาดผู้บริโภคสื่อ19
จากแนวคิดดังกล่าว จิตระพี ทรัพย์แสนดี 20 ได้เสนอกลไกความรับผิดชอบของสื่อมวลชนไว้
2 แนวทางด้วยกัน ดังนี้
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1) ปรับโครงสร้างสภาวิชาชีพ โดยแยกหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากสภาวิชาชีพ ซึ่งเปิดให้มี
ส่ วนต่ าง ๆ ของสั งคมเข้ ามามี ส่ ว น อาทิ ประชาชน ผู้ ท รงวุฒิ ท างด้ านวิช าชี พ วิช าการ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
2) กำหนดการรายงานผลการตรวจสอบ หรือการชี้แจงคุณภาพการปฏิบัติงานต่อสาธารณะ
หรือผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอในการปฏิบัติ
1) เพิ่มบทบาทเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

อ้างแล้ว ใน 8
จิตระพี ทรัพย์แสนดี, ข้อเสนอการสร้างระบบความรับผิดที่สามารถตรวจสอบได้ของสื่อมวลชนไทย, (วารสารศาสตร์, 3(2), 2553),
88-107.
19
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2) หาช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสภาวิชาชีพ หรือผู้ร้องเรียนให้มากขึ้น
3) อบรมให้ความรู้ต่อผู้เข้าสู่วิชาชีพ โดยสภาวิชาชีพอย่างจริงจัง เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่พร้อมถูกตรวจสอบจากสาธารณะ
4) จัดทำคู่มือ ให้ผู้ประจำวิชาชีพที่สนใจศึกษาด้วยตนเอง
5) สนับสนุนองค์กรผู้รับสาร หรือสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขึ้น
6) จั ด ทำการวิ จั ย และสำรวจความคิ ด เห็ น ของสาธารณะชนต่ อ กลไกต่ า ง ๆ เพื่ อ ประเมิ น
การดำเนินการ และทำสถิติเพื่อให้เห็นพัฒนาการความสำเร็จหรือล้มเหลว
7) การให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ ในกลุ่มพลเมือง โดยเฉพาะกลุ่มผู้อ่อนไหว เช่น เยาวชน
สรุ ป ได้ ว่ า แนวคิ ด เสรี ภ าพนิ ย ม และความรั บ ผิ ด ชอบของสื่ อ มวลชนต้ อ งควบคู่ กั น เสมอ
สื่อจะสะท้อนให้สังคมเกิดการพัฒนา การเรียนรู้และขับเคลื่อนสังคมไปในด้านไปต่าง ๆ ซึ่งถือว่า
มี บ ทบาทอย่ างมากในสั งคม ซึ่ งบทบาทหน้ า ที่ (Functions) ที่ นิ ย ามตามนั ก วิ ช าการ นั ก วิ ช าชี พ
ด้านสื่อมวลชน จากเอกสารตำราวิชาการ และงานวิจัยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ คือ21
1) หน้าที่รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวในสังคม (to Inform)
2) ให้ความรู้
3) ให้การศึกษา
4) บทบาททางเฝ้าระวังทางสังคม
5) เชื่อมโยงทางด้านสังคมหรือสมาชิก
6) ถ่ายทอดวัฒนธรรม
7) ให้ความบันเทิง
8) หน้าที่ด้านการเมือง จะต้องให้ข่าวสารข้อมูลเพื่อช่วยให้ประชาชนได้ตัดสินใจในการเมืองได้
โดยเฉพาะการต่อสู้กับความพยายามของรัฐบาลในการบริหารประเทศอย่างมีเบื้องหลัง
9) หน้ า ที่ ในการสร้ างวาระในสั ง คม (The Agenda-Setting Function) กำหนดเรื่ อ งราวที่
สาธารณชนสามารถนำมาพูดคุยจนกลายเป็นวาระทางสังคมได้
10) เป็นสื่อกลางโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผู้บริโภค
11) บทบาทสุนัขเฝ้าบ้าน (Watchdog)

สุรชัย เลาคำ, องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านของนักหนังสือพิมพ์. (วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์, 13(2),
2553)
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ในด้านมุมมองของผู้รับสารที่มีต่อบทบาทสื่อมวลชนนั้น Chung (2007) ได้ทำการสำรวจทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อวัดการรับรู้ต่อบทบาทของนักข่าวและการใช้ปฏิสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต พบว่าผู้รับ
สารรับรู้บทบาทของสื่อมวลชน 3 ลักษณะ คือ
1) เป็นผูต้ ีความเหตุการณ์และนำไปเผยแพร่
2) เป็นผู้ระดมความร่วมมือทางการเคลื่อนไหวทางสังคม
3) การชี้นำทางสังคม
ประเทศไทยได้เกิดวิกฤติทางการเมือง ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา สื่อมวลชนจึงต้องเป็นที่พึ่งของ
ประชาชน ดั งนั้ น บทบาทหน้ าที่ ข องสื่ อ มวลชน คื อ บทบาทสุ นั ข เฝ้ าบ้ าน (Watchdog) Perse22
ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาภาวะวิกฤติทางสังคม หากอธิบายการทำความเข้าใจสื่อมวลชนในสังคมโดยใช้
แนวคิดเชิงหน้าที่ ชี้ให้เห็นว่าหน้าที่ของสื่อมวลชนในสังคม ได้แก่ การตรวจสอบ ติดตามข่าวสาร
การสร้างความสัมพันธ์กระบวนการสังคมประกิต และความบันเทิง จะพบว่า ในภาวะที่ประชาชน
ต้องพึ่งพาสื่อมวลชน สื่อมวลชนจึงเป็นแหล่งที่กระจายข่าวสาร แต่ด้วยข้อจำกัดในการทำงานในภาวะ
วิกฤติ หน้าที่ด้านการสร้างความมั่นคงให้กับสังคม จึงเป็นหน้าที่ที่สังคมและผู้รับสารคาดหวัง ทำนอง
เดียวกันนั้นงานของ Stone, O’Donnell และ Banning23 ทำการศึกษาผู้อ่านหนังสือพิมพ์ว่าให้การ
สนั บ สนุ น แก่ นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นการทำหน้ า ที่ สุ นั ข เฝ้ า บ้ า น พบว่ า ผู้ อ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ยั ง เชื่ อ ว่ า
หนังสือพิมพ์ยังคงต้องแสดงบทบาทสุนัขเฝ้าบ้าน และไม่เพียงเท่านั้นยังเชื่อว่าหนังสือพิมพ์ต้องแสดง
บทบาทสุนัขเฝ้าบ้านให้สำเร็จอีกด้วย สรุปได้ว่าประชาชนคาดหวังให้หนังสื อพิมพ์แสดงบทบาทนี้ และ
มีบางส่วนยินดีสนับสนุนให้หนังสือพิมพ์ทำหน้าที่นี้ ดังนั้น หากหนังสือพิมพ์/สื่อมวลชน มีบทบาท
หน้าที่รายงานข่าวเชิงสืบสวน (Investigative Journalism) ทางการเมืองก็จะส่งผลต่อสังคมโดยตรง
รวมถึงสร้างให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนักการเมือง หรือรัฐบาล ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้24
จากบทบาทสื่อมวลชนข้างต้นนั้น ซึ่งสุรชัย เลาคำ 25 ได้สรุปให้เห็นว่า ปัจจัยที่สื่อมวลชนจะ
แสดงบทบาทสื่อมวลชนได้ หรือไม่นั้นเกิดจาก
1) ทักษะและคุณสมบัติในการแสวงหาข่าว (เชิงสืบสวน)
อ้างแล้ว ใน 14
Stone, G. C., O’Donnell, K.M., & Banning, S., Public perceptions of newspaper's watchdog role, (Newspaper
Research Journal, 18(1-2), 1997), 86-102.
24 อาคม สุวรรณกันธา, การรายงานข่าวสืบสวนทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยและผลกระทบต่อการรับรู้ของสังคม, (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542)
25 อ้างแล้ว ใน 11
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2) นโยบายการเสนอข่าวเพื่อผลกำไร
3) ปัญหาและอุปสรรคในการทำข่าวเชิงสืบสวน
4) กรอบข้อบังคับทางกฎหมาย จริยธรรมวิชาชีพ และความคาดหวังทางสังคม
5) อิทธิพลทางการเมือง
6) ข้อจำกัดในการบริหารงานข่าวของกองบรรณาธิการ
7) ระบบการฝึกฝนด้านวิชาชีพหนังสือพิมพ์/วารสารศาสตร์
8) การมุ่งนำเสนอข่าวชาวบ้าน (ข่าวเบา)
9) การสร้างพันธมิตรในการทำข่าวเชิงสืบสวนจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ
10) เน้นการทำข่าวบุคคลที่มีชื่อเสียงสำคัญในตำแหน่งทางการเมือง
11) ความซับซ้อนของข่าวเชิงสืบสวน
12) ผลกระทบต่อผู้สื่อข่าว
13) ผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจสื่อ
จากภาพรวมที่ กล่ าวมา สรุปได้ว่า เสรีภาพสื่อมวลชน และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
ตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดเจนในเสรีภาพของสื่อมวลชน คือ ระบบการเมือง หรือสถานการณ์ทางการเมือง
ของแต่ละประเทศนั้น ๆ หากระบบการเมืองปกครองแบบเสรีนิยมก็ย่อมแสดงว่าสื่อมวลชนมี เสรีภาพ
ในการทำหน้าที่มากขึ้น และทำให้สื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น หากมีทั้ง
สองสิ่งเกื้อกูลกันไป สื่อมวลชนก็จะมีบทบาทหน้าที่ด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่การให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ ด้านสังคม การเมือง การศึกษาและเศรษฐกิจ รวมถึงยกระดับภูมิปัญญาของประชาชน
และพั ฒ นาคุณ ภาพด้านต่าง ๆ ให้ ดียิ่งขึ้น อีกด้วย และยังรวมไปถึงการที่สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่
บทบาทสุนัขเฝ้าบ้าน (Watchdog) คอยตรวจสอบ ตรวจตรา ผู้ที่ไม่หวังดี ทำให้ประเทศเสียหาย หรือ
กล่ า วได้ ว่ า การคอร์ รั ป ชั่ น จากกลุ่ ม ข้ าราชการ กลุ่ ม นายทุ น ต่ าง ๆ ซึ่ งในประเด็ น นี้ ถื อ เป็ น การ
รับ ผิ ด ชอบของสื่ อ มวลชนนั้ น เอง โดยบทบาทนี้ จ ะนำไปสู่ ก ารพิ ทั ก ษ์ ผ ลประโยชน์ ข องประชาชน
ซึ่งผู้วิจัยต้องการนำปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้นำไปศึกษา เพื่อให้ทราบถึงบทบาทสื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน
ว่าประชาชนมีการรับรู้และตระหนักถึงปัจจัยด้านใดบ้าง
2.4 ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมแบบโซเวียต (Soviet-Totalitarian Theory)
แนวความคิดของทฤษฎีนี้ก่อกำเนิดขึ้นในโซเวียต รัสเซีย จากปรัชญาของมาร์กซ์-เลนิน- สตาลิน
ผสมกับแนวความคิดของเฮเกล และความคิดของคนรัสเซีย ในศตวรรษที่ 19 สื่อมวลชนในระบอบนี้
มีหน้าที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของระบบสังคมนิยมในรั สเซีย หรือพรรคคอมมิวนิสต์
โซเวียต รัฐเป็นเจ้าของสื่อมวลชนในนามของสาธารณชน มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยรัฐ การมีอยู่
ของสื่ อมวลชนเปรียบเที ยบเสมือนอาวุธของรัฐ การวิพากษ์ วิจารณ์ นโยบายของพรรคกระทำมิได้
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อย่างไรก็ดี สื่อมวลชนก็ได้รับการอนุญาตและสนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้
ในกรณี ป ฏิ บั ติงานล้ ม เหลวต่อบทบาทในการจรรโลงไว้ซึ่ งรัฐสังคมนิ ยม ลักษณะของทฤษฎี นี้เป็ น
พัฒนาการมาจากทฤษฎีอำนาจนิยมและวิธีการของนาซีในเยอรมันและฟาสซิสต์ในอิตาลี ปัจจุบันการ
ล่มสลายของสหภาพโซเวียต รัสเซียทำให้การปฏิบัติตามแนวปรัชญานี้โดยสื่อมวลชนลดความเข้มงวด
ลง แม้จะมีปรากฏการณ์ในระบบสื่อมวลชนของประเทศสังคมคอมมิวนิสต์อยู่บ้าง เช่น ประเทศจีน แต่
ก็ผ่อนปรนมากขึ้น โดยหลักการของทฤษฎีสื่อมวลชนของโซเวียตคอมมิวนิสต์ สรุปได้ดังนี้26
1) สื่ อมวลชนจะต้องบริการรับ ใช้ผลประโยชน์ และอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานชนชั้น
แรงงาน
2) สื่อมวลชนไม่ควรเป็นเจ้าของโดยเอกชน
3) สื่อมวลชนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยวิธีการขัดเกลาทางสังคม
ไปสู่บรรทัดฐานที่ต้องการ ให้การศึกษา ให้ข่าวสาร และผลักดันให้มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง
4) ภายใต้ภาระรับผิดชอบต่อสังคม สื่อมวลชนควรจะต้องตอบสนองความปรารถนาและความ
ต้องการจำเป็นของผู้รับสาร
5) สังคมมีสิทธิจะใช้วิธีการเซ็นเซอร์หรือตรวจตรา หรือวิธีการทางกฎหมายอย่างอื่นเพื่อป้องกัน
หรือลงโทษการเผยแพร่ที่เป็นปฏิปักษ์กับสังคม
6) สื่อมวลชนควรจะให้ความเห็นเกี่ยวกับสังคมในลักษณะที่สมบูรณ์ และตรงความเป็นจริงตาม
หลักการของมาร์กซ์-เลนิน
7) สื่ อ มวลชนควรจะต้ อ งสนั บ สนุ น ความเคลื่ อ นไหวในทางก้ า วหน้ า ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ
8) นักวารสารศาสตร์เป็นนักวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งมุ่งมั่น และมีแนวความคิดสอดคล้อง
กับผลประโยชน์สูงสุดของสังคม
2.5 ทฤษฎี แ นวการตี ค วามและการเคลื่ อ นไหวทางสั งคม (Interpretation and Activism
Theories)
โดยกลุ่มทฤษฎีน้ีมองว่าสื่อแบบเสรีนิยมไม่ควรมีหน้าที่เฉพาะการรายงานความเป็นจริง แต่
สื่อมวลชนสามารถเป็นกลไกในการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยควรพยายามอธิบายถึงความสำคัญของ
เหตุการณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปสังคม (Seeks to Reform Society) ในแนวคิดนี้ สื่อมวลชน
ถูก มองว่าไม่ ค วรเป็ น เพี ย งผู้ รายงานความจริง (Stenographers of Fact) แต่ สามารถเปลี่ ย นเป็ น
ตัวแทนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยหลังจากทศวรรษที่ 1930 เป็นต้นมา นักวิชาการสื่อมวลชน
26
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ในระดับนานาชาติ ตลอดจนสมาคมสื่อมวลชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรายงานข่าวที่มากกว่า
การรายงานข้อเท็จจริง สืบเนื่องจากความต้องการอธิบายถึงเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในเชิงลึกทั่วโลก อาทิ
สงคราม และวิกฤติเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (The Great Depression)27 สื่อมวลชน
ประเภทหนังสือพิมพ์เป็นผู้นำร่องแนวคิดดังกล่าวผ่านการตีพิมพ์คอลัมน์การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ
ทุกสัปดาห์ผ่านหนังสือพิมพ์ช่วงสุดสัปดาห์ โดยกระแสสื่อมวลชนตามแนวการตีความจะเริ่มทวีพลังขึ้น
ในช่วงหลังของศตวรรษที่ 20 ผ่านสื่อมวลชนที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ สื่อมวลชนประเภทวารสาร
ศาสตร์วรรณกรรม (Literary Journalists) และภายหลังสื่อมวลชนประเภทวารสารศาสตร์ออนไลน์
(Online Journalists) ในขณะเดียวกัน ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา นักวารสารศาสตร์ที่นิยม
การเคลื่อนไหวทางสังคม (Activist Journalists) ได้เริ่มเพิ่มเติมนิยามการให้ความรู้แก่สาธารณะชน
(Informing the Public) เป็ น การท้ า ทายฐานั น ดร การต่ อ ต้ า นสงคราม และการส่ ง เสริ ม
การเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ทางสังคม โดยการรณรงค์กระตุ้นสังคมให้มีการต่อต้านนโยบายรัฐที่
อยุติธรรม หรือโฉดเขลา ตลอดจนพฤติกรรมฉ้อฉลของรัฐ และเอกชน 28 ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนา
มาเป็นแนวคิดสื่อประชาสังคม (Civic Journalism) ซึ่งเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนควรเป็นจุดประเด็น และ
กระตุ้ น การมี ส่ วนร่วมเชิ งสั งคม โดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง การนำเสนอข่ าวแบบวิเคราะห์
ถึงรากเหง้าของปัญหา การสร้างจิตสาธารณะแก่ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอภิปราย
ประเด็นปัญหาที่เกิดในสังคม มีบทบาทในการหาข้อยุติปัญหา หรือหาทางออกให้กับสังคม และเป็น
กลางในการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีขึ้น29
2.6 ทฤษฎีจริยธรรมชุมชน (Communitarian Ethics Theory)
แนวคิดจริยธรรมสื่อมวลชนที่สะท้อนการพัฒนาทางการเมือง กฎหมาย และจริยธรรมชุมชน
ซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติการอยู่รวมกลุ่มเป็นสังคมของมนุษย์ และประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง30
โดยแนวคิดนี้มองว่าสื่อมวลชนแบบเสรีนิยม หรือแนวคิดอื่น ๆ ยังไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดประโยชน์
สาธารณะได้อย่างแท้จริง ดังนั้นวิชาชีพสื่อมวลชนจำเป็นต้องสนับสนุนค่านิยมร่วมกันของสังคม และ
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้พัฒนาไปสู่วัตถุประสงค์ของจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อการสร้างให้
เกิดการแลกเปลี่ ยนความคิดอย่างมีเหตุผลระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเพื่ อการเปลี่ยนแปลง
ของประชาสั ง คมในทางที่ ดี ขึ้ น (Civic Transformation) ซึ่ ง แนวคิ ด ในกลุ่ ม นี้ มี ก ารพั ฒ นาไปใน
MacDougall, Curtis. (1957). Interpretive reporting (3rd ed.). New York: MacMillan.
Filler, L., The muckrakers, (CA: Stanford University Press, 1968)
29 Rosen, J., Getting the connections straight: Public journalism and the troubles in the press, (New York: Twentieth
Century Fund Press, 1996).
30 Peden, C., & Hudson, Y., Communitarianism, liberalism and social responsibility. (New York: E. Mellen Press,1991).
27
28

25

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University
ทางเดียวกันกับทฤษฎีจริยธรรมเพื่อการฟูมฟัก (Theories of Care) ซึ่งมีแนวคิดว่าการส่งเสริมให้เกิด
การดู แ ลรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ างมนุ ษ ย์ และการปกป้ อ งชุ ม ชนมี ค วามสำคั ญ กว่ า การให้
ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนดังเช่นในอดีต31 โดยการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน
ในหลักการจริยธรรมเพื่อการฟูมฟัก เป็นหนึ่งในการตอบโต้การพัฒนาของสื่อใหม่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่ามักรายงานข่าวโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของแหล่งข่าว เหยื่อ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์
(Insensitive to Story Subjects and Sources) ซึ่ งหากการรายงานข่ า วเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ได้ น ำ
ระบบแนวคิดตามหลักการจริยธรรมเพื่อการฟูมฟักไปใช้ในวิชาชีพสื่อมวลชน จะสามารถสร้ างให้เกิด
การรายงานข่ าวที่ ค รบถ้ วนทุ ก มิ ติ ตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ ช มผู้ ฟั ง และมี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Compassion, Subjectivity, and Need)32
3. แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง
การศึกษาระบบสื่อมวลชนตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองนั้น วิเคราะห์โดยการเชื่อมโยงกับ
แนวคิดหลัก 3 แนว คือ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคม อุตสาหกรรมสื่อมวลชน และเนื้อหา/
ผลผลิตของสื่อมวลชน นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่าการศึกษาโดยเชื่อมโยงทั้ง 3 แนวคิดไว้ด้วยกันจะทำให้
เข้าใจสภาพของระบบสื่อสารมวลชนที่เป็นอยู่ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเป็นเจ้าของปัจจัยผลผลิต
ที่เกี่ยวกับสื่อ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระบบตลาดของสื่อ รวมไปถึงระบบการควบคุมสื่อด้วยกลไก
ทางเศรษฐกิจ และการเมืองไว้ได้ชัดเจน ทั้งนี้กลุ่มแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองเสนอว่า การเข้าใจสื่อ
ผลผลิตของสื่อ และเนื้อหาของสื่อได้นั้น ต้องพิจารณาสื่อ ในฐานะ “สื่อเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่
ทำการผลิตไปเพื่อขายหวังผลกำไร” โดยนักวิชาการกลุ่มนี้เชื่อว่า ส่วนหนึ่งของเนื้อหาสื่อถู กกำหนดมา
จากระบบตลาด และอีกส่วนหนึ่งถูกกำหนดมาจากผลประโยชน์ของเจ้าของเงินทุน หรือผู้ตัดสินใจ
ในระดับนโยบาย
จากสภาวะที่ สื่ อมวลชนมาดำเนิ น กิจการในระบบทุ น นิ ยมนั้ น กลุ่ม เศรษฐศาสตร์ก ารเมื อ ง
ทำนายถึงผล หรือปรากฏการณที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนี้
1) เกิดการรวมศูนย์ของตลาดในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการรวมศูนย์ของทุน และการกระจุกตัว
ของสื่อในตลาดผู้บริโภค

31
32

Patterson, P., & Wilkins, L., Media ethics: Issues and cases, 4th ed., (New York: McGraw-Hill, 2002)
Black, J., Foreword, (Journal of Mass Media Ethics, 21(2&3), 2006), 99–101.
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2) ผู้ ท ำงานสื่ อต้องใช้กลยุท ธ์ในการผลิตที่ ลดความเสี่ยงได้ น้อยที่ สุด เช่น การนำเอาละคร
โทรทัศน์ที่เคยสร้างแล้ว และเป็นที่รู้จักกันดีของผู้ชมมาสร้างใหม่ ทำให้ไม่มีผู้ผลิตรายการใดที่กล้าทวน
กระแสตลาด ดังนั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่หายาก
3) อำนาจการเป็ น เจ้ า ของสื่ อ จะตกอยู่ ในมื อ ของคนกลุ่ ม น้ อ ย ซึ่ ง เป็ น แนวโน้ ม เดี ย วกั บ
การกระจุกตัวและรวมศูนย์ของทุกทุกประเภท
Murdock และ Golding นักทฤษฎีสายเศรษฐศาสตร์การเมือง วิเคราะห์ ว่าผลที่ตามมาจาก
กระบวนการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมภายใต้ระบบเศรษฐกิจและทุนนิยม คือ ความหลากหลายของ
รูปแบบ และเนื้อหาของสื่อจะลดลง วิธีการที่ระบบจะคัดเอาแต่ผู้ที่สามารถชนะการแข่งขันทางธุรกิจไว้
ทำให้เหลือผู้ชนะเพียงไม่กี่ราย ความหลากหลายจึงลดน้อยลงไปตามส่วน สื่อบางประเภทที่เป็นเสียง
ส่วนน้อย หรือสื่อกระแสรองจึงมีพลังเสียงน้อย เมื่อขนาดของตลาดผู้บริโภคเข้ามาเป็นตัวตัดสินว่า
สื่อใดประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว การเสนอรูปแบบ และเนื้อหาของสื่อจึงต้องเป็นเรื่องที่คนส่วน
ใหญ่คุ้นเคย และยอมรับได้ง่าย เป็นค่านิยม ความเชื่อหลักของสังคม ส่วนรูปแบบที่สวนกระแส และตั้ง
คำถามกับค่านิยมเดิมของสังคมจะถูกตัดออกไป ดังนั้น เราจะเห็นรายการที่เป็นแนวเดียวกัน หรือ
การนำเอาละคร หรื อ เพลงที่ เป็ น ที่ นิ ย มมาผลิ ต ซ้ ำ หรื อ ออกอากาศใหม่ สรุ ป ได้ ว่ า การใช้ แ นว
การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างว่า การถ่ายทอดอุดมการณ์กระแสหลักของสังคมไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเจตนา
ของเจ้าของกิจการสื่อสารมวลชน หรือนายทุนคนใด แต่เป็นไปตามเงื่อนไขและกลไกทางเศรษฐกิจของ
กระบวนการผลิตในระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดว่าจะผลิตสินค้าใดออกมาอย่างไร
สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชน ซึ่งมีพื้นฐาน
ของแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย และเคยมีการใช้อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์จริยธรรมสื่อ
ในงานวิจัยต่าง ๆ ในอดีตมาอย่างแพร่หลายมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการศึกษาในปัจจุบัน
ร่วมกับการอธิบายถึงแนวคิดบรรทัดฐานสื่อมวลชน 6 รูปแบบ ซึ่งมีการกล่าวถึงบรรทัดฐานสื่อมวลชน
ทั่วโลกว่ามีพื้นฐานการดำเนินงานมาจาก 6 บรรทัดฐานนี้ ถึงแม้ในปัจจุ บันอาจมีการแยกมุมมองที่
ต่างกันออกไปมากขึ้น แต่แนวคิดบรรทัดฐานนี้ ยังคงสามารถอธิบายการทำงานของสื่อภายใต้ระบบ
การเมื องการปกครองของแต่ล ะประเทศที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้พิ จารณาถึง
การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในปัจจุบันที่มีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับระบบทุน และการประพฤติ
ละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็มักถูกสันนิษฐานว่า เกิดขึ้นจากอิทธิพลของระบบทุนนิยม
ตามหลักการของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมสื่อ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant)
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ค ั ด เลื อ กผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล สำคั ญ (Key Informant) โดยพิ จ ารณาจากความเชี ่ ย วชาญ
ประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ด้านวิชาการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน และ
การสื่อสารมวลชน จากบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาและองค์กรวิชาชีพที่มีความหลากหลาย
ดังต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) อาจารย์ ดร.อรรถพล เธียรถาวร
คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4) อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง
ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
5) อาจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6) นายเอกรัฐ ตะเคียนนุช
ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
7) นางสาวประวีณมัย บ่ายคล้อย
ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ส่วนคณะนักวิจัยซึ่งเป็นผู้นำการสนทนา และเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 2 คน ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชณัท แสนทวี
2) อาจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนในระดับภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค
และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร คลิปวีดิทัศน์ สารสนเทศออนไลน์
เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
1) ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติงานสื่อซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลสำคัญผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลมีแนวทางให้ปฏิบัติงานในที่พัก
อาศัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยใช้เวลาในการสนทนากลุ่มรวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนในระดับภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค
ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์แนว
ปฏิบัติ (Guideline) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ
2.2 การเก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
ผู ้ ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ เ อกสาร งานวิ จ ั ย ทั ้ ง จากในประเทศและต่ า งประเทศที ่ มี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรม และการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน ตลอดจนสารสนเทศ
ออนไลน์ เช่น คลิปวีดิทัศน์ ข่าว ประเด็นข่าว เป็นต้น
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ ว ิ จ ั ย ใช้ แ นวทางการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพแบบสรุ ป ความหรื อ สาระสำคั ญ
จากการเก็ บข้ อมู ล ร่ วมกั บการวิ เคราะห์ ข ้ อมู ลแบบตี ความหมายโดยผู ้ ว ิ จ ั ย ในประเด็ นต่ าง ๆ
ตามกรอบในการศึกษาวิจัยโดยใช้แนวคำถาม และแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง ดังนี้
1) พิจารณาประเด็นปัญหา สถานการณ์ และวิเคราะห์สภาพปัญหาจริยธรรมสื่อมวลชน
ไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาของสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ที่สำคัญ
2) วิพากษ์การนำหลักจริยธรรมสื่อไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับ
สื ่ อ มวลชนในต่ า งประเทศ และบทเรี ย นที ่ ด ี (Best Practice) จากต่ า งประเทศเกี ่ ย วกั บ การนำ
แนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมสื่อไปใช้ในการทำงานจริง
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3) การให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี ่ ย วกั บ การจั ด การปั ญ หาจริ ย ธรรมสื ่ อ ในประเทศไทย
ตามหลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์องค์กรในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์หลักการจริยธรรมของผู้ประกอบการวิชาชีพ
3.1) ระดั บ องค์ ก รสื ่ อ ได้ แ ก่ หลั ก ผลประโยชน์ ส าธารณะ หลั ก ความเป็ น อิ ส ระ
หลักสิทธิมนุษยชน หลักความสุจริต ซื่อสัตย์ หลักความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล หลักการยอมรับ
การตรวจสอบ หลักความคุ้มค่า
3.2) ระดับปัจเจกบุคคล ได้แก่ จริยธรรม ความเป็นอิสระ สิทธิมนุษยชน ความทั่วถึง
ความเท่าเทียม ความหลากหลาย การพัฒนา (ยกระดับคุณภาพของวิชาชีพ) หลักพื้นที่สาธารณะ
หลักความถูกต้องเที่ยงตรง วัตถุวิสัย หลักความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ความสมดุล เป็นธรรม ผลประโยชน์
สาธารณะ เกียรติยศศักดิ์ศรี
4) แนวทางในการจั ด อบรมหรื อ จั ด หลั ก สู ต รหรื อ จั ด การเรี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ จริ ย ธรรม
สื่อมวลชนในประเทศไทยที่เหมาะสม หรือการนำเสนอถึงหลักสูตรอบรมหรือการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
จริยธรรมสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพ
3.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชน
ในระดับภูมิภาค โดยคณะผู้วิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจะได้ทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการ และวิชาชีพสื่อมวลชน จำนวน 9 ท่าน พิจารณาให้ความเห็นต่อแนวปฏิบัติ (Guideline)
การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ
รายชื่อผู+ให+เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท7าน มีดังนี้
1) ผู+ช7วยศาสตราจารยA ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
คณะวารสารศาสตรAและการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA
2) ผู+ช7วยศาสตราจารยA ดร.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา
คณะนิเทศศาสตรAและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA
3) ผู+ช7วยศาสตราจารยA ดร.ศรัณยAธร ศศิธนากรแก+ว
ภาควิชานิเทศศาสตรAและสารสนเทศศาสตรA คณะมนุษยศาสตรA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA
4) ผู+ช7วยศาสตราจารยA ดร.พิมลพรรณ ชัยนันทA
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม7
5) ผู+ช7วยศาสตราจารยA ดร.สามมิติ สุขบรรจง
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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6) อาจารยA ดร.เจษฎา ศาลาทอง
คณะนิเทศศาสตรA จุฬาลงกรณAวิทยาลัย
7) อาจารยA ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุA
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA
8) อาจารยA ระวีวรรณ ทรัพยAอินทรA
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA
9) อาจารยA รินทรAลภัส เกตุวีระพง
ภาควิชานิเทศศาสตรA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม7
ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือความตรงเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยใช้วิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้จริยธรรมวิชาชีพทั้ง 4 ประเด็น ว่ามีความ
ถูกต้อง เหมาะสมในการเป็นแนวปฏิบัติภายใต้ประเด็นดังกล่าวหรือไม่
จากสูตร ดังนี้

IOC
R
SR
N

คือ
คือ
คือ
คือ

ดัชนีความสอดคล้องA
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวมของคะแนนพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

กำหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็น +1 หรือ 0 หรือ-1 ดังนี้
+1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง
0 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้
-1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุ
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เกณฑ์การแปลความหมาย
ข+อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ส7วนข+อคำถามที่
มีค7า IOC ต่ำกว7า 0.50 ถือว7ายังใช+ไม7ได+ ต+องปรับปรุงแก+ไข
ตัวอย่าง
แบบประเมินความสอดคล้องของแนวปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้จริยธรรมวิชาชีพที่นำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ประเด็น

แนวปฏิบัติ

คะแนนการพิจารณา
+1
0
-1

1.
2.
3.

กรอบการศึกษา
กรอบในการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางปฏิบัติ (Guideline) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
ภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ สามารถแสดงได้ดังนี้

การสนทนากลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ และด้าน
ปฏิบัติงานสื่อ

การวิเคราะห์
เอกสาร งานวิจัย

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
สื่อมวลชนในระดับ
ภูมิภาค

แนวทางปฏิบัติ
(Guideline) การ
ปฏิบัติหน้าที่
สื่อมวลชนภายใต้
จริยธรรมวิชาชีพ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมสื่อ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ 4 ส่วน ดังนี้
1) ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และมาตรฐานจริ ย ธรรมของสื่ อ มวลชนซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ และ
มี ก ารนำไปปฏิ บั ติ ในระดั บ สากล ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และมาตรฐานจริ ย ธรรมของสื่ อ ม วลชน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และมีการนำไปปฏิบัติในระดับสากล
2) สภาพปัญหาด้านจริยธรรมสื่อมวลชนภายในประเทศ และตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศ
และระดับสากล
3) การศึกษาเปรียบเที ยบมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรสื่อและองค์กรวิชาชีพ ในประเทศ
และในระดับสากล
4) การวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมจริยธรรมสื่อมวลชนจากต่างประเทศ และข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมในประเทศไทย
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนซึ่งเป็นที่ยอมรับ และมีการนำไป
ปฏิบัติในระดับสากล ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนซึ่งเป็นที่ยอมรับ
และมีการนำไปปฏิบัติในระดับสากล
1) นิ ย ามของจริ ย ธรรม (Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และเสรี ภ าพ
(Freedom)
จริยธรรมสื่อมวลชน (Media Ethics) คือ “ประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางคุณ ธรรม และ
มาตรฐานทางคุณธรรมที่ใช้กำกับพฤติกรรม บทบาท และเนื้อหาของสื่อมวลชน” (Oxford, 2011)
โดยประกอบด้ วย หลั ก เกณฑ์ ท างคุ ณ ธรรม มาตรฐานที่ ก ำหนดความเป็ น มื อ อาชี พ บทบาทของ
สื่อมวลชน ผู้ผลิตเนื้อหา เจ้าของกิจการ และองค์กรผู้กำกับดูแล เนื้อหาประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อหา
ข่าว บันเทิง ทัศนคติ และอื่น ๆ และสื่อสารมวลชน
ส่วนจรรยาบรรณของสื่อมวลชน (Code of Ethics) คือ หลักคุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพ
นักสื่อสารมวลชน ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบอาชีพนักสื่อสารมวลชนให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสูงสุด (อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์,
2020)
จริ ย ธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) จึ ง เสมื อ นธรรมนู ญ แห่ ง
ความประพฤติ ป ฏิ บั ติ อัน ดีงามซึ่ งคนในสายวิชาชีพ สื่อมวลชนจะยึด เป็ น หลั กปฏิ บั ติ เพื่ อแสดงให้
สาธารณชนเห็นว่าสื่อมวลชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นเรื่องของความ
สมัครใจ ผู้ประกอบอาชีพที่มีจรรยาบรรณต้องอาศัยการพิจารณาจากส่วนลึกของจิตใจ คิดตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกที่จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเลือกพิจารณาจากอะไร ทำไมจึงเลือกที่จะกระทำ
ในสิ่งนั้น จรรยาบรรณของสื่อมวลชนมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมให้สื่อมวลชน ทำงานอย่างเที่ ยงตรงต่อ
ข้อเท็จจริง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และยึดถือในประโยชน์ของสาธารณชน ดังจะเห็นได้จากข้อกำหนดแห่ง
จรรยาบรรณของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ที่ตราไว้อย่างละเอียด ซึ่งหากสื่อมวลชนสามารถรักษา
จริย ธรรมของตน คื อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก แห่ งจรรยาบรรณได้ อ ย่ างเต็ ม ที่ แ ล้ ว ย่ อ มจะหวั งได้ ว่ า
สาธารณชน คือ คนรับข้อมูลข่าวสารย่อมจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด
เสรีภาพของสื่อมวลชน คือ ผลิตผลของการต่อสู้อย่างหนักระหว่างระบอบอำนาจนิยมกับ
ประชาชนในโลกตะวันตก เริ่มตั้งแต่ที่ โจฮานน์ กูเทนเบิร์ก ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ชนิดหมุนขึ้น ทำให้
สามารถผลิตส่งพิมพ์ได้คราวละมาก ๆ เป็นการค้นพบ และเป็นจุดเริ่มต้นของวงการสื่อสารมวลชน
เพราะทำให้ความรู้สามารถกระจายออกไปในวงกว้างสู่ สาธารณะ นอกจากสื่อจะทำหน้าที่ให้ความรู้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารแล้ ว ในยุ ค แรกสื่ อ ยั งทำหน้ า ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย กร้ อ งความเป็ น ธรรมของ
34

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University
ชนชั้ น ประชาชนกั บ ศาสนจั ก ร และชนชั้ น สู ง ด้ วยการทำหน้ าที่ ส ะท้ อ นความต้ อ งการสาธารณะ
บทบาทนี้ของสื่อจึงถูกกำหนดขึ้นโดยปริยายนับแต่นั้น แต่การที่สื่อมวลชนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
เช่นนั้นได้ ก็ต้องมี เสรีภาพเสียก่อน (อดิพ ล เอื้อจรัสพันธ์ , 2020) ดังนั้น ทุ กสังคม(ประชาธิปไตย)
จึงต้องดำเนินการสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเสรี และ
มีอิสรภาพในความคิดเห็นตามสิท ธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน ซึ่งกำหนดไว้ในปฏิญ ญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 19 ซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ในด้านดังกล่าว ว่า
“มีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็น และการแสดงออก ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอา
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด
และโดยไม่คำนึงถึงพรมแดน” (United Nations, 1948)
การส่งเสริม และปกป้ องอิสรภาพในความคิดเห็น และการแสดงออก จำเป็นต้องมีช่องทาง
ในการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิด และข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชน โดย UNESCO (2011) อธิบ ายถึ งความจำเป็ น ในการสร้างสภาพแวดล้ อมที่ ส่งเสริมให้
สื่อมวลชนมีความเป็นอิสระ มี เสรีภาพในการรายงานข่าวสาร ข้อมูล ที่ครอบคลุมความหลากหลาย
ต่าง ๆ ทางสั งคม (Diversity) ด้ วยลัก ษณะโครงสร้างการประกอบการที่ ห ลากหลาย สร้างให้ เกิ ด
พหุ นิ ยมในสื่ อ (Plurality) โดยไม่ จำกัดเฉพาะสื่อของภาครัฐเพี ยงอย่างเดียว แต่ควรต้องมีสื่อของ
ภาคเอกชน สื่อสาธารณะ ตลอดจนสื่อที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่หลากหลายในสังคม โดยมีการกำกับ
ดูแลกันเอง (Self-Regulating) เนื่องจากเสรีภาพในการแสดงออก จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาจากการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ความคิดเห็น และข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล และปราศจากอคติ ซึ่งแฝง
แนวคิดของการเปิดโอกาสในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้ามาร่วมกำกับดูแลอย่างมีส่วนร่วมด้วย 1
2) ความจำเป็นในการสร้างจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน
ด้ ว ยความสำคั ญ ดั ง กล่ า ว จริ ย ธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
ในวิชาชีพสื่อมวลชน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น UNESCO (2009) ได้ระบุถึงความสำคัญในการสร้างจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไว้ดังนี้
2.1) ความจำเป็ น เชิ งสั งคม (Social Reason) การทำงานของสื่ อมี ผ ลกระทบต่ อ สังคม
เนื่ อ งจากการเขี ย น และการรายงานข่ าวของสื่ อ มวลชนสามารถมี อิ ท ธิพ ลต่ อ ประชาชนในสั งคม

Unesco, Assessment of Media Development in Croatia, (France: The International Programme for the
Development of Communication, 2011)
1
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ทั้งในเชิงบวก หรือเชิงลบ การทำงานสื่อโดยขาดความรับผิดชอบ อาจสร้างให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคมได้ ทั้งในการสร้างให้เกิดอันตรายต่อประชาชน การสูญเสียการยอมรับจากสังคม การสูญเสีย
บทบาทในการเป็นองค์กรตรวจสอบ และการบั่นทอนหลักการเสรีประชาธิปไตย
2.2) หลั ก ปรั ช ญา/จริ ย ธรรม (Philosophical/Moral Reason) การทำงานของสื่ อ
เป็ นกลไกสำคัญ ทางปรัชญา/จริยธรรม เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ มีทั้ งด้านบวก และด้านลบ
ในด้านบวก มนุษย์มีความสามารถในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางกลับกัน มนุษย์ก็สามารถ
ทำร้ า ยผู้ อื่ น ได้ เ ช่ น กั น ดั ง นั้ น สื่ อ จึ ง มี ห น้ า ที่ ส ำคั ญ และจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการส่ ง เสริ ม หลั ก
ปรัชญา/จริยธรรมที่สร้างให้เกิดความโอบอ้อมอารี การเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และตรวจสอบ
รายงานเหตุก ารณ์ ร้าย ประสบการณ์ ค วามเจ็บ ปวด การกดขี่ ข่มเหง การทอดทิ้ ง ความบาดเจ็บ
สงคราม ตลอดจนเหตุการณ์อื่น ๆ เพื่อเป็นการเตือนภัย แจ้งเหตุ และเรียกร้องให้สังคมสามารถรักษา
หลักปรัชญา/จริยธรรม ที่คงไว้ซึ่งด้านบวกของมนุษย์ และจำกัดปัจจัยด้านลบของมนุษย์ที่อาจนำไป
สู่การทำร้ายผู้อื่น
2.3) เหตุผลเชิงวิชาชีพ (Professional Reason) ตามหลักการเสรีประชาธิปไตย หนึ่งใน
เสรี ภ าพของปั จ เจกบุ ค คล คื อ เสรี ภ าพในการแสดงออกทางความคิ ด ในขณะเดี ย วกั น สั ง คม
เสรีประชาธิปไตยมีความจำเป็นในการพัฒนาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักการของวิชาชีพ
สื่ อ มวลชน เนื่ อ งจากการสื่ อ สารในลั ก ษณะดั งกล่ าว สามารถสร้ างให้ เกิ ด ความรู้ ทั ก ษะ การคิ ด
วิเคราะห์ อย่างมี คุณ ภาพ ความรู้เท่ าทัน ให้ กับประชาชน ผู้ชม ผู้ฟั ง กระบวนการของสื่อมวลชน
สามารถรวบรวมข้อเท็ จจริง สร้างให้ เห็ นมุ มมอง แนวคิดที่ ห ลากหลาย ขจัดข่าวลือ ต้านข่าวเท็ จ
และนำเสนอความจริงให้ กั บ สั งคม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถพั ฒ นาแนวความคิ ด อย่ างมี เหตุ ผ ล
และตั ด สิ น ใจอย่ า งมี ห ลั ก การ ซึ่ ง เป็ น เสาหลั ก สำคั ญ ประการหนึ่ ง ของสั ง คมเสรี ป ระชาธิ ป ไตย
(UNESCO, 2008)
2.4) ความจำเป็ นทางการเมือง (Political Reason) สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจ แต่ไม่สามารถได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นธุรกิจโดยทั่วไป เนื่องจากสื่อมวลชนมี หน้าที่สำคัญ
ในฐานะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาระบบประชาธิปไตย และหากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจกลายเป็น
เครื่อ งมื อ ในการทำลายระบบประชาธิป ไตยได้ อี ก ทั้ งยั งมี ค วามสำคั ญ ในการรัก ษาหลั ก นิ ติ ธรรม
(Rule of Law) ให้คงอยู่ภายในประเทศ โดยการสร้างให้เกิดสื่อที่มีประสิทธิภาพ อาศัยโครงสร้างของ
ระบบที่ปกป้องรักษาเสรีภาพของสื่อ อันประกอบด้วย การแบ่งอำนาจอธิปไตย ระหว่างรัฐบาล รัฐสภา
และระบบราชการ (Helbardt, 2020)
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3) ความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่างระบบสื่อมวลชน และจริยธรรมสื่อมวลชนในโลก
โครงสร้างของระบบสื่ อ มวลชน ส่ งผลให้ เกิ ด ความแตกต่ างระหว่างจริย ธรรมสื่ อ มวลชน
ในแต่ละประเทศ โดย Hallin และ Mancini (2011) ได้อธิบายถึงความแตกต่างเชิงโครงสร้างของ
ระบบสื่ อ มวลชน และจริย ธรรมของสื่ อ มวลชน ออกเป็ น 3 ระบบ ได้ แ ก่ ระบบของประเทศแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Model) ระบบของยุโรปเหนือ (Northern European Model)
และระบบของอเมริกาเหนือ (Northern American Model) ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่างระบบสื่อมวลชน และจริยธรรมสื่อมวลชนในโลก
ประเทศแถบเมดิเตอร์
ยุโรปเหนือ (Northern
อเมริกาเหนือ (Northern
เรเนียน (Mediterranean European Model) เช่น
American Model) เช่น
Model) เช่น ประเทศ
ประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี
เดนมาร์ก
แคนาดา
โปรตุเกส และสเปน
การเมือง
และ
สื่อมวลชน

มีความหลากหลายของ
มีความหลากหลายของ
สื่อมวลชน(Pluralism) แต่ สื่อมวลชน (Pluralism) โดย
สื่อมวลชนได้รับอิทธิพลจาก
1. มีความเข้มแข็งของ
1. รัฐบาล
ภาคสื่อสาธารณะ
2. พรรคการเมือง
2. สื่อมีอิสระจาก
3. ระบบอุปถัมภ์
การแทรกแซง
ของรัฐบาล
พรรคการเมือง
และระบบอุปถัมภ์
สร้างให้เกิดความ
หลากหลายแต่แบ่งขั้ว
สร้างให้เกิดความ
(Polarized Pluralism)
หลากหลายโดยมีมติร่วมกัน
ของสังคม (Consensual
Pluralism)

มีความหลากหลายของ
สื่อมวลชน (Pluralism) โดย
1. อิสระของสื่อ
สิ่งพิมพ์
2. สื่อสาธารณะ
มีความอ่อนแอ
3. สื่อมีอิสระจาก
การแทรกแซง
ของรัฐบาล
พรรคการเมือง
และระบบอุปถัมภ์
สร้างให้เกิดความ
หลากหลายโดยมีมติร่วมกัน
ของสังคม (Consensual
Pluralism)
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จริยธรรม
สื่อมวลชน/
ความเป็น
วิชาชีพของ
สื่อมวลชน

กฎหมายและ
การกำกับ
จริยธรรมสื่อ

ประเทศแถบเมดิเตอร์
เรเนียน (Mediterranean
Model) เช่น ประเทศ
ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี
โปรตุเกส และสเปน
1. ความเป็นวิชาชีพของ
สื่อมวลชนอ่อนแอ
2. การกำกับดูแลตนเอง
มีความอ่อนแอ

1. การกำกับด้วย
กฎหมายที่เข้มแข็ง
2. การกำกับดูแล
ตนเองที่อ่อนแอ
3. หน่วยงานกำกับ
ดูแลได้รับอิทธิพล
จากรัฐบาล พรรค
การเมือง และ
ระบบอุปถัมภ์

(Hallin & Mancini, 2012)

ยุโรปเหนือ (Northern
European Model) เช่น
ประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม
เดนมาร์ก
1. ความเป็นวิชาชีพของ
สื่อมวลชนเข้มแข็ง
2. การกำกับดูแลตนเอง
มีความเข้มแข็ง

1. การกำกับ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และกำกับเนื้อหา
โดยกฎหมาย
2. การกำกับดูแล
ตนเองเข้มแข็ง
3. หน่วยงานกำกับ
ดูแลเป็นอิสระ
จากรัฐบาล และ
การเมือง

อเมริกาเหนือ (Northern
American Model) เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา
1. ความเป็นวิชาชีพ
ของสื่อมวลชน
เข้มแข็ง
2. การกำกับดูแล
ตนเองมีความ
เข้มแข็ง
3. สื่อมวลชนมี
ความสัมพันธ์กับ
ภาคเอกชน แต่ไม่
กลายเป็นเครื่องมือ
ของเอกชน แต่มี
การพัฒนาสื่อแบ่ง
ขั้วมากขึ้น
1. มีการกำกับดูแล
อย่างเข้มแข็งต่อ
การกระจุกตัว
ของตลาด
2. การกำกับดูแล
ตนเองเข้มแข็ง
3. การกำกับดูแลของ
FCC ถูกกำหนด
โดยประธาน
คณะกรรมการ
FCC ซึ่งแต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดี
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4) แนวคิด ทฤษฎี และมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน
จริยธรรมสื่อมวลชน (Journalism Ethics) จัดเป็นสาขาหนึ่งของจริยธรรมประยุกต์ ซึ่งเป็น
การประยุกต์ใช้หลักการของจริยธรรมเข้ากับขอบเขตของกิจกรรมในสาขาวิชาชีพ ภายใต้หลักการ
ธรรมาภิบาล สาขาการวิจัยโดยเฉพาะ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Dimock & Tucker, 2004)2 จริยธรรม
สื่ อ มวลชนเป็ น การศึ ก ษาด้ านจริย ธรรมในเชิ งจุ ล ภาค ครอบคลุ ม ถึ งหลั ก จรรยาบรรณ (Code of
Conduct) และพฤติ ก รรมที่ สื่ อ มวลชนควร หรือ ไม่ ค วรปฏิ บั ติ ในสถานการณ์ ใดสถานการณ์ ห นึ่ ง
โดยคำนึ งถึ งบทบาทของสื่ อ มวลชนในฐานะเป็ น สมาชิก ในสั งคมที่ มี สิ ท ธิ หน้ าที่ และบรรทั ด ฐาน
(Norms) ในฐานะเป็น พลเมื อง และเป็น มนุษ ย์คนหนึ่ง โดยมีห ลักการสำคัญ ๆ อาทิ การรายงาน
ที่ถูกต้อง และลดผลกระทบที่เป็นอันตราย (Tell the Truth and Minimize Harm) และในฐานะที่มี
การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งจัดเป็นหนึ่ งในวิชาชีพที่มี อิทธิพลทางความคิด และมีอำนาจทาง
สังคมในการสร้าง หรือตีกรอบความคิดต่อความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion) (Elliott, 1986)
จริยธรรมสื่อมวลชนเพิ่งได้รับการพั ฒ นาในฐานะสาขาวิชาเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ 1980
เป็ น ต้ น มาเนื่ อ งจากการพั ฒ นาของอิ น เทอร์เน็ ต ที่ ส ร้างให้ เกิ ด ความท้ าทายใหม่ ๆ ต่ อ วิ ช าชี พ สื่ อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านลิขสิทธิ์ เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล และเสรีภาพในการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล (Helbardt, 2020)
ดังนั้น จริยธรรมสื่ อมวลชนจึงเป็ นหลักการที่เกิดจากความขัดแย้งของหลักการจริยธรรม
สำคั ญ ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ช าชี พ โดยความขั ด แย้ งดั ง กล่ า วหลายครั้ ง อยู่ น อกเหนื อ ขอบเขต
ของกฎหมาย ทำให้ต้องพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) หลักการด้านความถูกต้อง
และเป็ น ธรรม (Accuracy and Fairness) ตลอดจนหลั ก การด้ า นจริ ย ธรรมอื่ น ๆ ประกอบกั น
เนื่องจากหลายครั้ง การนำเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนอาจถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีความคาบเกี่ยว
เสี่ยงต่อหลักการด้านจริยธรรมหลากหลายประเด็น เนื่องจากการพิจารณาด้านจริยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับ
บริบทของสถานการณ์ หลักการเรื่องความเหมาะสม (Due) จึงต้องถูกนำมาพิจารณาประกอบด้วย
(BBC, 2019) ในปั จ จุ บั น ประเด็ น ที่ มี ค วามเสี่ ย ง และเกิ ด ความขั ด แย้ งด้ า นจริ ย ธรรมสื่ อ มวลชน
สามารถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1) ความถู ก ต้ อ ง และการตรวจสอบแหล่ งที่ ม าของข้ อ มู ล (Accuracy and Verification):
ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงทางจริยธรรมของสื่อมวลชน คือ การตรวจสอบความถูกต้อง และแหล่งที่มา
ของข้อมูล ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งวิชาชีพสื่อมวลชนจำเป็นต้อง
2

Dimock, S., & Tucker, C, Applied ethics: Refl ective moral reasoning, (Toronto: Thomson, 2004)
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ตั้งคำถามตนเองเสมอว่า มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพียงใดก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูล
ดั งกล่ าว ตลอดจนกระบวนการต่ าง ๆ ในกองบรรณาธิก ารในการคั ด กรอง ตรวจสอบเนื้ อ หาที่ มี
ความอ่อนไหว
2) ความเป็ น อิ ส ระ และความเป็ น สมาชิ ก ของวิ ช าชี พ /องค์ ก ร (Independence and
Allegiances): วิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการแสดงออก อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันสื่อมวลชน
ก็เป็นสมาชิกขององค์กรในระดับต่าง ๆ อาทิ การเป็นพนักงานในองค์กร การเป็นบรรณาธิการใน
สำนักข่าว การเป็นวิชาชีพโฆษณา ความจำเป็นในการปกป้องแหล่งข่าว ความสัมพันธ์กับตำรวจ และ
หน่วยงานรัฐ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงโอกาสที่จะเกิด
ความขั ด แย้ งระหว่างความเป็ น อิ ส ระ และความเป็ น สมาชิ ก ดั งกล่ าว เช่ น โอกาสที่ สื่ อ มวลชนจะ
สนิทสนมกับแหล่งข่าวจนอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลาง การเกิ ดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระ และการเป็นสมาชิก
วิชาชีพ/องค์กรดังกล่าว
3) การหลอกลวง และการเติมเนื้อหา (Deception and Fabrication): เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่วิชาชีพสื่อมวลชนต้องตั้งคำถามเชิงจริยธรรม โดยการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของข่าว สื่อมวลชนควร
ใช้การหลอกลวงโดยการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือ การบันทึกเหตุการณ์ โดยใช้กล้องลับ หรือไม่
ตลอดจนการสร้างเนื้อหาสนทนาเพื่อการพยายามสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์มากน้อยเพียงใด
4) การใช้ ภ าพ และการปรับ เปลี่ ย นภาพ (Graphic Images and Image Manipulation):
เป็นอีกประเด็นจริยธรรมที่วิชาชีพสื่อมวลชนต้องประสบ ในสถานการณ์ที่สื่อมวลชนต้องตั้งคำถามว่า
การใช้ภาพที่แสดงเหตุการณ์รุนแรง (Gruesome) ภาพที่แสดงอารมณ์ (Sensationalism) หรือภาพที่
เป็นการแสวงหาประโยชน์ (Exploitation) มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรือความจำเป็นแค่ไหน
ในการปรับเปลี่ยนภาพโดยรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนในเหตุการณ์แบบใด
ที่ควรมีการปรับเปลี่ยนภาพ และจะปรับเปลี่ยนภาพได้เพียงใด
5) แหล่งที่มาของข้อมูล และการรักษาความลับ (Sources and Confidentiality): ประเด็นนี้
กล่าวถึงความขัดแย้งในเชิงจริยธรรมสื่อมวลชนในการปกป้องแหล่งที่มาของข้อมูล ตลอดจนขอบเขต
ของความจำเป็นในการปกป้องแหล่งที่มาของข้อมูล หรือการเก็บข้อมูลโดยไม่มีการบันทึกแหล่งข่าว
6) สถานการณ์ พิเศษ (Special Situations): ในสถานการณ์ รายงานข่าวที่มีความอ่อนไหว
เช่น การรายการข่าวการจับตัวประกัน การพยายามฆ่าตัวตาย เหตุการณ์สำคัญ หรือ เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดความรุนแรงมากขึ้น คำถามสำคัญในจริยธรรมสื่อมวลชน คือ การรายงานข่าวสถานการณ์อย่างไร
เพื่อป้องกันมิให้ปัญ หาเกิดความรุนแรง หรือกลายเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงไปมากยิ่งขึ้น การปกป้อง
เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์
40
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7) จริยธรรมสื่อมวลชนระหว่างสื่อประเภทต่าง ๆ (Ethics across Media Types): เป็นอีก
หนึ่ งประเด็ น คำถามทางจริ ย ธรรมที่ ส ำคั ญ ในยุ ค ที่ มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ แบบหลอมรวม (Convergent
Media) ได้แก่ คำถามที่ว่าบรรทัดฐานของสื่อมวลชนกระแสหลัก เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อวิทยุโทรทัศน์
จะใช้ได้เพียงใดกับสื่อออนไลน์ หรือสื่อทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนจะมีความเหมาะสมแค่ไหนในกรณีที่
มีการรายงานข่าวโดยพลเมือง (Citizen Journalists) (Ward, 2010)
การตอบคำถามต่อประเด็นที่ มีความเสี่ยง และเกิดความขัดแย้งด้านจริยธรรมสื่อมวลชน
ต้องอาศัยหลักการจริยธรรมสื่อมวลชน ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด และทฤษฎีสำคัญ ๆ 6 กลุ่ม ดังนี้
4.1) ทฤษ ฎี จ ริ ย ธรรมที่ มุ่ ง เน้ น หน้ า ที่ หรื อ การปฏิ บั ติ (Deontological Ethical
Theories/Act-Oriented Theories) เป็นทฤษฎีที่สนับสนุนเรื่องของหน้าที่ในฐานะที่เป็นเกณฑ์
สำคัญในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม กล่าวคือ การกระทำที่ถูกต้องย่อยต้องอาศัยเหตุผลของหน้าที่เป็น
ตัวตัดสินใจกระทำ แต่ไม่ ได้ขึ้นกับผลของการกระทำ ดั งนั้น ทฤษฎีนี้จึงไม่เห็นด้ว ยกับการใช้วิธีการ
(Means) ที่ ไม่ถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Ends) เนื่องจากเป้าหมายไม่ใช่สิ่งที่ พิสูจน์ว่าวิธีการนั้น
ถูกต้อง ข้อดีของทฤษฎีนี้ คือ สามารถให้ภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่คาดหมายไว้ และเป็นการพิจารณา
ความสัมพันธ์ที่ผูกพัน ทั้งโดยสัญญา และโดยวิชาชีพ ส่วนข้อเสีย คือ ให้ความสำคัญกับกฎมากเกินไป
จนบางครั้ ง อาจจะไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ความจำเป็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆ ในสั ง คม โดยมี ก ลุ่ ม
นักปรัชญาที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ได้แก่ Immanuel Kant, Aristotle และ John Rawls (ดรุณี และ
คณะ, 2015)
Immanuel Kant ระบุว่าจริยธรรมวางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลไม่ใช่ความรู้สึก มีลักษณะ
แท้ จ ริ ง แน่ น อน ไม่ เปลี่ ย นแปลง และเป็ น อิ ส ระจากจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ การกระทำที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางจริยธรรม คือ การกระทำตามกฎสัมบูรณ์ (Absolute-Law) ซึ่งจะไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีอะไรในโลกนี้
ที่จะถูกเรียกขานว่าความดี (Good) โดยปราศจากเงื่อนไขยกเว้น เจตนาดี (Good Will) เจตนาของ
การกระทำจึงเป็นสิ่งที่ตายตัวติดอยู่กับการกระทำนั้นตลอดเวลา ดังนั้น จริยธรรมสื่อที่ดีในมุมมองของ
Kant จึงประกอบด้วย
- การปฏิบัติที่เกิดจากเจตนาดี (Good Will) นั่นคือ การปฏิบัติตามหน้าที่เพราะเป็นสิ่งที่
ถูกต้องที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพราะผลที่ตามมาจากการปฏิบัติ ไม่ว่าผลที่ตามมานั้นจะเป็น
ประโยชน์หรือโทษ ผลนั้นจะตกแก่ตัวเองหรือผู้อื่น ดังนั้น การปฏิบัติที่มีค่าทางจริยธรรม
จึงเป็นการปฏิบัติที่กระทำเพื่อประโยชน์ต่อหน้าที่
- หลั กการปฏิ บัติอยู่ในฐานะที่ เป็ นสากล (Universal Law/ Universalizability) นั่ น คือ
ถ้ากฎหนึ่งใช้กับบุคคลหนึ่ง ก็ควรใช้กับบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียม กล่าวคือ อะไรที่ยุติธรรม
ถูกต้องสำหรับบุคคลหนึ่งย่อมจะต้องยุติธรรมถูกต้องสำหรับทุกคนด้วย หลักของความ
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ยุ ติ ธ รรมจึ ง เป็ น หลั ก การแรกของการมี เหตุ ผ ลทางจริ ย ธรรม (Moral Reasoning)
ที่สำคัญ จริยธรรมจึงต้องใช้ได้กับทุกคน คือ ทำตามกฎนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยเป็นการ
กระทำที่เกิดจากเหตุผล เป็นการกระทำเพื่อความดีโดยไม่มีจุดมุ่งหมายใด ๆ ทั้งสิ้น
- การปฏิบัติที่กระทำกับมนุษย์ ไม่ว่ากระทำเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อย่าถือว่ามนุษย์เป็นเพี ยง
เครื่องมือ แต่ให้ปฏิบัติกับมนุษย์ในฐานะที่มีค่าในตัวเอง นั้นคือ มนุษย์สามารถกำหนด
เป้ า หมายด้ ว ยตนเอง และเป็ น อิ ส ระปกครองตนเอง โดยไม่ ขึ้ น กั บ อารมณ์ หรื อ
ความต้องการของมนุษย์ จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะใช้มนุษย์ในฐานะเครื่องมือเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของตนเอง
ภาพที่ 4.1 การปฏิบัติตามหน้าที่ของ Immanuel Kent

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าเกณฑ์ที่ Kant ให้ความสำคัญเกณฑ์เดียวในเรื่องจริยธรรม คือ
“เจตนา” การปฏิบัติที่ดีย่อมเกิดจากเจตนาที่ดี การปฏิบัติที่เกิดจากเจตนาดี คือ การปฏิบัติตาม
หน้าที่ นั้นคือ การกระทำเชิงจริยธรรมนั้นเอง ซึ่งเป็นพันธะในการกระทำที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล
สากล ดังนั้นความถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และควรกระทำโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา
Aristotle นักปรัชญาชาวกรีกที่ระบุว่าจริยธรรมมุ่งที่ลักษณะนิสัย (Character) กล่าวคือ
ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณธรรม (Virtues) ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ทำให้แต่ละบุคคลสามารถ
ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (Well-Being) ดังนั้นคุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ โดย Aristotle มองคุณธรรมในลักษณะของความเจริญงอกงามของมนุษย์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 แนวทาง คือ
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- ความเจริ ญ งอกงามในบริ บ ทที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่ (Functional Context) กล่ าวคื อ
คุณธรรมของมนุษย์จะต้องเป็นสภาพ หรือนิสัยซึ่งทำให้มนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นผู้รอบรู้ในทางปฏิบัติ จะต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบุคคลนั้น
ทั้ ง หมด ไม่ ใช่ อ ะไรเป็ น สิ่ งที่ ดี ในบางส่ ว นเท่ า นั้ น หรื อ อะไรเป็ น สิ่ ง ที่ บุ ค คลนั้ น จะได้
ประโยชน์
- ความเจริ ญ งอกงามของมนุ ษ ย์ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ เป็ น คุ ณ สมบั ติ เฉพาะ คื อ
เป็นคุณ ลักษณะพิเศษที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล และการใช้ความคิด นั้นคือ มนุษย์ที่ดี
จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ คิ ด อย่ า งมี เหตุ ผ ล ดั งนั้ น ความเจริญ งอกงามของมนุ ษ ย์ คื อ การใช้ เหตุ ผ ล
และความคิด
ดังนั้นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม จะต้องเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับคุณธรรม
โดยที่ คุณ ธรรมเป็น สิ่งที่ ก่อให้ เกิดความสุขที่ มนุษ ย์ทุกคนพึ งปรารถนา และอุดมคติที่ เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมควรจะมุ่งที่การปฏิบัติ หรือการกระทำที่มาจากทั้งเหตุผลและความรู้สึก อาจกล่าวได้ว่า
พฤติก รรมตามหลั กจริยธรรมนี้ คื อการค้น หาจุดกึ่งกลางระหว่างความเกิน พอดี และสิ่งที่ ขาดตก
บกพร่อง หรือทางสายกลาง (The Golden Mean) นั้นเอง
ภาพที่ 4.2 การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดทางสายกลางของ Aristotle

คุณธรรม (Virtue)

ผลการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยใช้เหตุผล
(Reason)

ผลการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยใช้ความคิด
(Thinking)
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เพราะฉะนั้นกล่าวสรุป ได้ว่า ทฤษฎีจริยธรรมของ Aristotle มุ่งให้ความสำคัญ กับ เรื่องของ
“คุ ณ ธรรม” ซึ่ งเป็ น พลั งของลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสุ ข สำหรับ แต่ ล ะบุ ค คลในสั งคม หรือ
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามโดยอยู่บนทางสายกลาง
John Rawls นักปรัชญาชาวอเมริกันสมัยใหม่ ให้ความสำคัญกับ Egalitarianism โดยอยู่บน
พื้นฐานความเชื่อที่ว่า ปัจเจกบุคคลควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่ของสิทธิ และโอกาส
นั่นคือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจะเป็นไปได้ถ้าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจาก
ความแตกต่างทางสั งคม (Social Differentiation) ได้แก่ ความมีชื่อเสียงทางสังคม หรือระดับชั้น
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้น หลักความยุติธรรมจึงมุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของทุกกลุ่มไม่ว่ากลุ่มนั้นจะ
มีลักษณะเช่นไรก็ตาม
ภาพที่ 4.3 การปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรมของ John Rawls

อาจกล่ า วได้ ว่ า Rawls เชื่ อ ว่ า “สถานภาพเริ่ ม แรก” เป็ น เงื่ อ นไขที่ จ ะแสดงให้ เห็ น ถึ ง
หลักยุติธรรมที่เท่าเทียมกันอยู่เบื้องหลัง ม่านแห่งความไม่รู้ (Veil of Ignorance) ซึ่งจะกระตุ้นพัฒนา
ระบบจริยธรรมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่แต่ละบุคคลสมควรได้รับ
มากกว่าสิทธิพิเศษต่าง ๆ นั่นเอง
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ตารางที่ 4.2 สรุปสาระสำคัญของทฤษฎีจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อจากมุมมองกลุ่มแนวคิด
ที่มุ่งเน้นหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ
ทฤษฎีจริยธรรม

จุดเน้นของ
จริยธรรม
เจตนาเป็นตัว
ตัดสิน

ค่าทาง
เกณฑ์ตัดสิน
จริยธรรม
จริยธรรม
มีลักษณะ
การปฏิบัติที่เกิด
จริงแท้ แน่นอน จากเจตนาดี คือ
ไม่เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตาม
หน้าที่

2.Aristotle

ลักษณะนิสัยด้าน
คุณธรรมเป็นตัว
ตัดสินการกระทำ

คุณธรรม
จริยธรรมเป็น
สิ่งที่เรียนรู้โดย
การปฏิบัติ

3.John Rawls

ความยุติธรรมที่
ทุกคนควรได้รับ
ปราศจากการ
การปฏิบัติอย่าง
คำนึงถึงความ
เท่าเทียม
แตกต่างทางสังคม

1.Immanuel
Kant

การกระทำที่ถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรม
เป็นการกระทำ
ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรม
หลักความยุติธรรม
ที่มุ่งส่งเสริม
ผลประโยชน์ของ
ทุกกลุ่ม

กฎจริยธรรม
มีลักษณะเป็น
กฎสากลที่เรียกว่า
“การกระทำตาม
คำสั่งเด็ดขาด”
คุณธรรมเป็น
ลักษณะนิสัยที่
ก่อให้เกิดความสุข
สำหรับแต่ละ
บุคคลโดยอยู่บน
ทางสายกลาง
การปฏิบัติต่อ
กลุ่มเป้าหมายทุก
กลุ่มอย่างเท่า
เทียมไม่ว่าจะมี
สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ
ต่างกัน

4.2) ทฤษฎีจริยธรรมที่มุ่งเน้นผลที่ตามมา (Teleological Ethical Theories)
เป็น ทฤษฎีที่ อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่คำนึงถึงผลที่ตามมาเป็นเกณฑ์ ในการตัดสินการกระทำว่าดี
หรือไม่ดีมากกว่าเจตนาที่อยู่เบื้องหลังของการกระทำ ดังนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องทางจริยธรรมจะต้อง
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด ข้อดีของทฤษฎีนี้ คือ มีความยืดหยุ่นและมีอิ สระในการเสนอทางออก
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ส่วนข้อเสีย คือ เป็นความยากลำบากในการที่จะประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดอย่างรอบด้าน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลในสังคมได้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ บุคคล
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จำนวนมากที่สุดอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ดีที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะ
ไม่ยุติธรรมสำหรับคนบางกลุ่มในสังคมที่มักถูกโจมตีได้ง่าย
John Stuart Mill นักปรัชญาชาวอังกฤษเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญของสำนักประโยชน์นิยม
(Utilitarianism) ซึ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดที่เรียกว่า “Consequentialism” นั้นคือ การตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมอยู่บนพื้นฐานของการเน้นผลที่ตามมา การกระทำที่ถูกต้องจะต้องเป็นการกระทำที่
ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุด หรือเอื้อประโยชน์คนจำนวนมาก ดังนั้น หลักการพื้นฐานที่สำคัญของ
สำนักนี้ ประกอบด้วย 2 ประการ คือ
(1) พฤติ ก รรมเชิ งจริย ธรรม เป็ น สิ่ งที่ เป็ น ประโยชน์ ในการทำให้ เกิ ด ผลที่ ดี ที่ สุ ด
สำหรั บ คนจำนวนมากที่ สุ ด ซึ่ ง เรี ย กหลั ก การนี้ ว่ า หลั ก ของอรรถประโยชน์
(Principal of Utility) ถือเป็นหลักพื้นฐานของจริยธรรม นั่นคือ การกระทำที่
ถูกต้องขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่การกระทำนั้นก่อให้เกิดความสุข ในขณะที่ความผิด
ขึ้น อยู่กับแนวโน้มที่ จะก่อให้ เกิดสิ่งตรงข้ามกับ ความสุข หรืออาจกล่าวได้ว่า
การกระทำใดก่อให้เกิดความสุข/ผลประโยชน์มากที่สุดต่อคนจำนวนมากที่สุด
การกระทำนั้นถือว่าถูกต้อง
(2) ความรู้สึกทางสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ดังนั้น
แต่ละบุคคลควรที่จะคำนึงถึงตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวม
การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับ
ความสุขของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงแต่ความสุขของตนเอง
ภาพที่ 4.4 การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักอรรถประโยชน์ของ John Stuart Mill
ผลการปฏิบัติก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก

การปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จริยธรรม
ผลการปฏิบัติที่ทำให้
กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก
มีความสุข
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เพราะฉะนั้ น อาจสรุป ได้ ว่ า สำนั ก ประโยชน์ นิ ย ม มุ่ งเน้ น ให้ ค วามสำคั ญ ในแง่ที่ ว่ าเกณฑ์
ตัดสิน ใจเชิงจริยธรรมมี ได้ห ลายเกณฑ์ โดยอยู่บ นพื้ น ฐานของผลที่ ตามมา ซึ่ งจะถูกต้องตามหลั ก
จริ ย ธรรม เมื่ อ ผลที่ ต ามมานั้ น ก่ อ ให้ เกิ ด ความสุ ข มากที่ สุ ด สำหรั บ คนจำนวนมากที่ สุ ด โดยการ
(1) คำนวณผลที่ตามมาทั้งหมดทั้งที่ดีและไม่ดี (2) เลือกทางเลือกที่ให้คุณค่ามากที่สุด หรือสูญเสียน้อย
ที่สุด
Judeo-Christian ให้ความสำคัญกับ “หลักการตัดสินใจด้วยตนเอง” โดยมีความเชื่อพื้นฐาน
ที่ ว่า “ให้ รัก เพื่ อ นบ้ านเท่ ากั บ รัก ตนเอง” ดั งนั้ น ความเป็ น มนุ ษ ย์ มี คุ ณ ค่ าโดยปราศจากเงื่อ นไข
มีสิทธิพื้นฐานที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่ควรจะถูกละเมิด หรือกระทำในฐานะวิธีการ เพื่อไปสู่
เป้าหมายใด ๆ ทั้งสิ้น นั้นคือ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมควรวางอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเคารพ
ในเกียรติของบุคคลในฐานะที่เป็นเป้าหมายมากกว่าเป็นเพียงวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย
ภาพที่ 4.5 การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักเคารพให้เกียรติของ Judeo-Christian
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ตารางที่ 4.3 สรุปสาระสำคัญของทฤษฎีจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อจากมุมมองกลุ่มแนวคิดที่
มุ่งเน้นผลที่ตามมาจากการทำหน้าทีข่ องสื่อมวลชนเป็นสำคัญ
ทฤษฎี
จุดเน้นของ
ค่าทาง
เกณฑ์ตัดสิน
กฎจริยธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม
1. John
ผลที่ตามมา
การกระทำที่
มีหลายเกณฑ์
หลักการของ
Stuart Mill
ก่อให้เกิดความสุข ก่อให้เกิด
เน้นที่ผลที่ตามมา อรรถประโยชน์
มากที่สุด สำหรับ ความสุขต่อคน
หรือหลักมหสุข
คนจำนวนมากที่สุด จำนวนมาก
(the greatest
เป็นตัวตัดสิน
ที่สุดถือว่า
happiness
การกระทำ
การกระทำนั้น
principle) เป็น
ถูกต้อง
หลักพื้นฐาน
ของจริยธรรม
1. John
ผลที่ตามมา
การกระทำที่
มีหลายเกณฑ์
หลักการของ
Stuart Mill
ก่อให้เกิดความสุข ก่อให้เกิด
เน้นที่ผลที่ตามมา อรรถประโยชน์
มากที่สุด สำหรับ ความสุขต่อคน
หรือหลักมหสุข
คนจำนวนมากที่สุด จำนวนมาก
(the greatest
เป็นตัวตัดสิน
ที่สุดถือว่า
happiness
การกระทำ
การกระทำนั้น
principle) เป็น
ถูกต้อง
หลักพื้นฐาน
ของจริยธรรม
4.3) ทฤษฎีเสรีนิ ยม (Liberal Theory) เป็นแนวคิดที่ ให้ความสำคัญ กับเสรีภาพของสื่อ
และเสรี ภ าพในการแสดงออก ดั ง ที่ แ สดงออกมาในแนวคิ ด ของ John Milton (Milton, 1951)
ซึ่งปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยการต่อต้านการเซ็นเซอร์เนื้อหา
ในทุกกรณี David Hume (Hume, 1987) ซึ่งอธิบายถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนในฐานะเป็นเสาหลัก
ของประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนแนวคิดของ J. S. Mill (Mill, 1965)
ซึ่งระบุถึงหลักการเสรีนิยมว่าเป็นเสรีภาพในการมีความคิด และเสรีภาพในการพูด ซึ่งเป็นหลักการ
สูงสุด และสำคัญที่สุดของสังคมมนุษย์ เป็นหลักการที่ดีที่สุดของสังคม (Society’s Highest Good)
โดยต้ อ งมี ก ารพยายามรั ก ษาซึ่ ง เสรี นิ ย มไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ด และThomas Paine (Paine, 2011)
ซึ่งสนับสนุนการใช้เหตุผลในเชิงตรรกะ และการมีเสรีภาพทางความคิด
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ภาพที่ 4.6 เสรีภาพสื่อตามแนวคิดทฤษฎีเสรีนิยม

ที่มา: อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ (2020)
โดยแนวคิดเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเติบโตของ
ชนชั้นกลางในหลายประเทศ และความท้าทายต่ออภิสิทธิ์ชนจากกำเนิด และจากชนชั้นทางศาสนา
ตลอดจนระบบฐานั นดรต่าง ๆ แนวคิดดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของ Adam
Smith ว่าด้วยการแข่งขันโดยเสรีของภาคอุตสาหกรรมโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ (LaisserFaire) (Viner, 1927) นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลต่อการปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชน ในฐานะที่เป็น
องค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่พลเมือง และเป็นผู้ตรวจสอบรัฐเพื่อป้องกันการใช้ อำนาจรัฐ
ในทางที่ผิด โดยในปัจจุบัน แนวคิดเสรีนิยม ยังเป็นเหตุผลทางจริยธรรมในการปกป้องสื่อมวลชนต่อ
การจำกัดสิทธิของสื่อ (Media Restrictions) อาทิ การเซ็นเซอร์ และการใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อ
บังคับ หรือปิดองค์กรสื่อ
จากทฤษฎีเสรีนิยมนี้จะเห็นได้ว่าได้ให้ความสำคั ญกับเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ เสรี ภ าพในการมี ค วามคิ ด และเสรี ภ าพในการพู ด ซึ่ ง ทั้ ง 2 ข้ อ นี้ จ ะต้ อ ง
ไม่ถูกจำกัด หรือถูกเซ็นเซอร์เนื้อหาในทุกกรณีทั้งโดยอำนาจรัฐฯ อำนาจทุน หรืออำนาจใด ๆ
4.4) ทฤษฎีปรวิสัยนิยม และความรับผิดชอบทางสังคม (Objectivism and Social
Responsibility Theories) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพื่อต่อต้านกับแนวคิดเสรีนิยมของสื่อมวลชน
เนื่องจากในปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 องค์กรสื่อได้พัฒนาไปสู่บริษัทขนาดใหญ่ที่ถูก
ควบคุมโดยนักธุรกิจที่มีอำนาจ ดังนั้น การพัฒนาหลักการจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชนในฐานะเป็น
สัญญาสังคม (Social Contract) (Darwall, 2003) ซึ่งกำหนดว่าสังคมได้อนุญาตให้สื่อมวลชนมีอิสระ
ในการรายงานข่าวเหตุการณ์โดยแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบทางสังคมในการรายงานข่าวเหตุการณ์
ที่ มี ค วามสำคั ญ ต่ อ สั ง คม โดยตั้ ง แต่ ท ศวรรษที่ 1920 เป็ น ต้ น มา สมาคมสื่ อ มวลชนต่ า ง ๆ
ในสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มเรียกร้องให้มีการพัฒนาจรรยาบรรณ (Code of Conduct) วิชาชีพสื่อมวลชน
ที่ เป็ น อิส ระในการรายงานข่าว และเป็ น อิ ส ระจากการแทรกแซงของรัฐ หรือ เอกชน อีก ทั้ งมี ก าร
กำหนดการแบ่ ง แยกอย่ า งชั ด เจนระหว่ า งการรายงานข่ า วตามหลั ก ข้ อ เท็ จ จริ ง (News) และ
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การแสดงออกทางความคิ ด เห็ น (Opinion) ซึ่ งทำให้ เกิ ด แรงผลั ก ดั น ให้ มี ก ารรายงานข่ าวเฉพาะ
ความจริง (Just the Facts) (Mindich, 1998) โดยแนวคิดความรับผิดชอบทางสังคม ได้พัฒนาเป็น
หลักการจริยธรรมสื่อมวลชน 2 หลักการสำคัญ ได้แก่ พลวัต (Proactive) และการควบคุมตนเอง
(Restraining) โดยหลั ก การพลวั ต ได้ แ ก่ การกำหนดหน้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชนมากกว่ า เสรี ภ าพ
ในการตีพิมพ์ หรือแสดงออก แต่ครอบคลุมถึงหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงอย่างครอบคลุมถูกต้อง
มากที่ สุ ด (Seek Truth and Report It) โดยเป็ น อิ ส ระจากการแทรกแซง (Act Independently)
และหลั ก การควบคุ ม ตนเอง หมายถึ ง การใช้ เสรีภ าพในการรายงานข่ าวอย่ างมี ค วามรับ ผิ ด ชอบ
ลดผลกระทบเชิงลบ (Minimize Harm) ที่มีต่อเหยื่อ เยาวชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ และ
ความรับผิดชอบ (Accountable) ต่อสาธารณะชนจากการตัดสินใจใด ๆ ของบรรณาธิการ
ภาพที่ 4.7 หลัก Commission on Freedom of the Press (อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์,2020)

ที่มา: อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ (2020)
แนวคิดดังกล่าวได้ขยายไปสู่หลักการของ Hutchins Commission (ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ
Commission on Freedom of the Press) ซึ่งนำเสนอหลักการจริยธรรมสื่อมวลชนว่ามีหน้าที่ต้อง
นำเสนอความจริงอย่างครอบคลุม และแสดงถึงการคิดวิเคราะห์ (Truthful, Comprehensive, and
Intelligent Account) เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิด และการวิพากษ์ (a Forum for the
Exchange of Comment and Criticism) เป็ น ตั วแทนของกลุ่ ม ต่ างๆ ในสั งคม (Representative
Picture of the Constituent Groups in Society) นำเสนอ และอธิบายซึ่งเป้าหมาย และค่านิยม
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ของสังคม (Presentation and Clarification of the Goals and Values of Society) และส่งเสริม
การเข้าถึงการพัฒนาที่เฉลียวฉลาดในปัจจุบัน (Provide Full Access to the Day’s Intelligence)
(Cronin & McPherson, 1992) แนวคิดนี้ ได้กลายเป็นหลักการจริยธรรมกระแสหลักที่มีอิทธิพลทาง
ค วาม คิ ดต่ อสื่ อม วล ชน ใน ยุ โ รป (Christians & Nordenstreng, 2004) แล ะป ระเท ศญี่ ปุ่ น
(Tsukamoto, 2006) ในช่วงต่อมาจนถึ งปัจจุบัน อีกทั้งยังได้กลายเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมให้แก่
แนวคิดจริยธรรมวิชาชีพสื่ออื่น ๆ เช่น สิทธิสตรี หรือความรับผิดชอบต่อชุมชน
4.5) ทฤษฎีแนวการตีความ และการเคลื่ อนไหวทางสั งคม (Interpretation and
Activism Theories) เป็ น กลุ่ ม ทฤษฎี ที่มองว่าสื่อแบบเสรี นิยมไม่ควรมีห น้าที่ เฉพาะการรายงาน
ความเป็นจริง แต่สื่อมวลชนสามารถเป็นกลไกในการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยควรพยายามอธิบายถึง
ความสำคั ญ ของเหตุ ก ารณ์ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปฏิ รู ป สั ง คม (Seeks to Reform Society)
ในแนวคิ ด นี้ สื่ อ มวลชนถู ก มองว่าไม่ ค วรเป็ น เพี ย งผู้ รายงานความจริง (Stenographers of Fact)
แต่ ส ามารถเปลี่ ย นตั ว แทนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม โดยหลั ง จากทศวรรษที่ 1930 เป็ น ต้ น มา
นักวิชาการสื่อมวลชนในระดับนานาชาติ ตลอดจนสมาคมสื่อมวลชนต่าง ๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการรายงานข่าวที่มากกว่าการรายงานข้อเท็จจริง สืบเนื่องจากความต้องการอธิบายถึงเหตุการณ์
สำคั ญ ๆ ในเชิ ง ลึ ก ทั่ ว โลก อาทิ สงคราม และวิ ก ฤติ เศรษฐกิ จ เช่ น เศรษฐกิ จ ตกต่ ำ ครั้ ง ใหญ่
(The Great Depression) (MacDougall, 1957) สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์เป็นผู้นำร่องแนวคิด
ดั ง กล่ า วผ่ า นการตี พิ ม พ์ ค อลั ม น์ ก ารวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ส ำคั ญ ทุ ก สั ป ดาห์ ผ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ช่ ว ง
สุดสัปดาห์ โดยกระแสสื่อมวลชนตามแนวการตีความจะเริ่มทวีพลังขึ้นในช่วงหลังของศตวรรษที่ 20
ผ่านสื่อมวลชนที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ สื่อมวลชนประเภทวารสารศาสตร์วรรณกรรม (Literary
Journalists) และภายหลั ง สื่ อ มวลชนประเภทวารสารศาสตร์ อ อนไลน์ (Online Journalists)
ในขณะเดียวกัน ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา นักวารสารศาสตร์ที่นิยมการเคลื่อนไหวทางสังคม
(Activist Journalists) ได้เริ่มเพิ่มเติมนิยามการให้ความรู้แก่สาธารณะชน (Informing the Public)
เป็นการท้าทายฐานันดร การต่อต้านสงคราม และการส่งเสริมการเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ทางสังคม
โดยการรณรงค์กระตุ้นสังคมให้มีการต่อต้านนโยบายรัฐที่อยุติธรรม หรือโฉดเขลา ตลอดจนพฤติกรรม
ฉ้อฉลของรัฐและเอกชน (Filler, 1968)
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ภาพที่ 4.8 หน้าที่ของสื่อตามทฤษฎีแนวการตีความ และการเคลื่อนไหวทางสังคม

ที่มา: อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ (2020)
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนามาเป็นแนวคิดสื่อประชาสังคม (Civic Journalism) ซึ่งเล็งเห็นว่า
สื่อมวลชนควรเป็นผู้จุดประเด็น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมเชิงสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การนำเสนอข่าวแบบวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหา การสร้างจิตสาธารณะแก่ประชาชน เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาที่เกิดในสังคม มีบทบาทในการหาข้อยุติปัญหา หรือ
หาทางออกให้ กั บ สั งคม และเป็ น กลางในการประสานความร่วมมื อ จากทุ ก ฝ่ ายในการแก้ ปั ญ หา
เพื่อการพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีขึ้น (Rosen, 1996)
4.6) ทฤษฎีจริยธรรมชุมชน (Communitarian Ethics Theory) เป็นแนวคิดจริยธรรม
สื่อมวลชนที่ สะท้ อนการพัฒ นาทางการเมือง กฎหมาย และจริยธรรมชุมชน ซึ่งให้ความสำคัญ กับ
ธรรมชาติการอยู่รวมกลุ่มเป็นสังคมของมนุษย์ และประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง (Peden & Hudson,
1991) โดยแนวคิดนี้ มองว่าสื่อมวลชนแบบเสรีนิยม หรือแนวคิดอื่น ๆ ยังไม่สามารถส่งเสริมให้เกิด
ประโยชน์ ส าธารณะได้ อย่างแท้ จริง ดังนั้ น วิช าชี พ สื่ อมวลชนจำเป็ น ต้ องสนั บ สนุ น ค่ านิ ยมร่วมกั น
ของสังคม และหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้พัฒนาไปสู่วัตถุประสงค์ของจริยธรรมสื่อมวลชน
เพื่ อ การสร้างให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ยนความคิ ด อย่ างมี เหตุ ผ ลระหว่า งภาคส่ วนต่ าง ๆ ในสั งคมเพื่ อ
การเปลี่ยนแปลงของประชาสังคมในทางที่ดีขึ้น (Civic Transformation) (Christians C. , The Case
for Communitarian Ethics, 2006)
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แผนภาพที่ 4.9 หน้าทีแ่ ละจริยธรรมของสื่อมวลชนตามทฤษฎีจริยธรรมชุมชน

ที่มา: อดิพล เอือ้ จรัสพันธุ์ (2020)
ซึ่ ง แนวคิ ด ในกลุ่ ม นี้ มี ก ารพั ฒ นาไปในทางเดี ย วกั น กั บ ทฤษฎี จ ริ ย ธรรมเพื่ อ การฟู ม ฟั ก
(Theories of Care) ซึ่งมีแนวคิดว่าการส่งเสริมให้เกิดการดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์
และการปกป้องชุม ชนมี ความสำคัญ กว่าการให้ความสำคัญ กั บสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนดังเช่ น
ในอดี ต (Patterson & Wilkins, 2002) โดยการพั ฒ นาจริ ย ธรรมวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนในหลั ก การ
จริยธรรมเพื่ อ การฟู ม ฟั ก เป็ น หนึ่ งในการตอบโต้ก ารพั ฒ นาของสื่อ ใหม่ที่ ถูกวิพ ากษ์ วิจารณ์ ว่ามั ก
รายงานข่ า วโดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ความรู้ สึ ก ของแหล่ ง ข่ า ว เหยื่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในเหตุ ก ารณ์
(Insensitive to Story Subjects and Sources) ซึ่ ง หากการรายงานข่ า วเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ได้
นำระบบแนวคิดตามหลักการจริยธรรมเพื่อการฟูมฟักไปใช้ในวิชาชีพสื่อมวลชนจะสามารถสร้างให้เกิด
การรายงานข่าวที่ครบถ้วนทุกมิติ ตรงกับความต้องการของผู้ชมผู้ฟัง และมี ความเห็นอกเห็นใจผู้ที่
เกี่ยวข้อง (Compassion, Subjectivity, and Need) (Black, 2006)
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ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ เปรีย บเที ย บหลั ก การจริย ธรรมสื่ อ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ท ฤษฎี เสรีนิ ย ม,
ทฤษฎีปรวิสัยนิยมและความรับผิดชอบทางสังคม, ทฤษฎีแนวการตีความ และการเคลื่ อนไหวทาง
สังคม และทฤษฎีจริยธรรมชุมชน
ทฤษฎีจริยธรรม ทฤษฎีเสรีนิยม ทฤษฎีปรวิสัยนิยม ทฤษฎีแนวการ ทฤษฎีจริยธรรม
สื่อมวลชน
(Liberal
และความ
ตีความ และการ
ชุมชน
Theory)
รับผิดชอบทาง เคลื่อนไหวทาง (Communitarian
สังคม
สังคม
Ethics Theory)
(Objectivism (Interpretation
and Social
and Activism
Responsibility
Theories)
Theories)
หน้าที่หลักของ เป็นผู้เล่าความ เป็นผู้อธิบายตีความ เป็นผู้สนับสนุนการ เป็นผู้เล่าเหตุการณ์ที่
สื่อมวลชน
จริง (Informer) ให้เหตุผลต่อ
เปลี่ยนแปลงทีด่ ีของ เห็นอกเห็นใจผู้มีสว่ น
เหตุการณ์
สังคม (Advocate) เกี่ยวข้องใน
(Interpreter)
เหตุการณ์ (Care)
หลักการ
เสรีภาพในการ การรายงานข่าวตาม การรายงานข่าวเพื่อ การสร้างให้เกิดการ
จริยธรรมทีส่ ำคัญ แสดงออก และ หลักข้อเท็จจริง สร้างการ
แลกเปลี่ยนความคิด
เสรีภาพของ
เปลี่ยนแปลงทีด่ ีของ อย่างมีเหตุผล
สื่อมวลชน
สังคม
ระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคมเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
ประชาสังคมในทางที่
ดีขึ้น
จริยธรรม
- เสรีภาพทาง - การรายงาน
- ตัวแทนการ
- การอยู่รวมกลุ่มเป็น
สื่อมวลชนที่
ความคิด
ข้อเท็จจริงอย่าง เคลื่อนไหวทางสังคม สังคมของมนุษย์ และ
เกี่ยวข้อง
- การใช้ตรรกะ ครอบคลุมถูกต้อง - การรณรงค์ตอ่ ต้าน ประโยชน์สาธารณะ
- การต่อต้าน มากที่สุด
ความอยุติธรรม เป็นที่ตั้ง
เซ็นเซอร์ และการ - อิสระจากการ คอรัปชั่น
- ค่านิยมร่วมกันของ
ใช้อำนาจทาง แทรกแซง
- กระตุ้นการมีส่วน สังคม
กฎหมายเพื่อ - การใช้เสรีภาพใน ร่วมเชิงสังคม
- หลักการพัฒนา
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ทฤษฎีจริยธรรม ทฤษฎีเสรีนิยม ทฤษฎีปรวิสัยนิยม ทฤษฎีแนวการ ทฤษฎีจริยธรรม
สื่อมวลชน
(Liberal
และความ
ตีความ และการ
ชุมชน
Theory)
รับผิดชอบทาง เคลื่อนไหวทาง (Communitarian
สังคม
สังคม
Ethics Theory)
(Objectivism (Interpretation
and Social
and Activism
Responsibility
Theories)
Theories)
บังคับหรือ ปิด การรายงานข่าว - ประชาชนเป็น คุณภาพชีวิตที่ดี
องค์กรสื่อ
อย่างมีความ
ศูนย์กลาง
- ดูแลรักษา
รับผิดชอบ
- วิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ที่ดี
- ลดผลกระทบเชิง รากเหง้าของปัญหา ระหว่างมนุษย์
ลบ
- การสร้างจิต
- การปกป้องชุมชน
- ความรับผิดชอบ สาธารณะ
- มีความเห็นอกเห็น
ต่อสาธารณะชน - เปิดโอกาสให้
ใจผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แสดงถึงการคิด ประชาชนมีส่วนร่วม
วิเคราะห์
- มีบทบาทในการหา
- เป็นช่องทางในการ ข้อยุติปัญหา หรือ
แลกเปลี่ยนความคิด หาทางออกให้กับ
และการวิพากษ์ สังคม
- เป็นตัวแทนของ
กลุ่มต่างๆ ในสังคม
5) โครงสร้างการกำกับดูแลในระบบจริยธรรมสื่อมวลชน
โครงสร้างการกำกับดูแลในระบบจริยธรรมสื่อมวลชน เป็นการส่งผลของจริยธรรมสื่อมวลชน
ที่มีต่อการกำกับดูแลสื่อในสังคม โดยมีระดับชั้น 4 ระดับ ได้แก่
5.1) จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชน (Ethics) เป็ น การกำหนดสิ่ ง ที่ ถู ก และผิ ด ต่ อ มโนธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
5.2) คุ ณ ธรรมสื่ อ มวลชน (Moral) เป็ น การกำหนดสิ่ งที่ ดี และเลวร้ า ย โดยนำหลั ก การ
จริยธรรมสื่อมวลชนมาเป็นเครื่องกำหนด
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5.3) กฎหมาย และมาตรฐานคุณธรรม (Law and Moral Standard) จัดเป็นการแบ่งแยก
รูปแบบการกำกับดูแลระหว่างการกำกับดูแลของสังคม โดยใช้ตัวบทกฎหมาย และการกำกับดูแลจาก
มาตรฐานคุณธรรม ซึ่งเป็นการกำกับดูแลจากภายในของปัจเจก
5.4) การลงโทษจากสังคม และจิตสำนึก (Social Sanctions and Conscience) การลงโทษ
ตามตัวบทกฎหมายจัดเป็นเป็นการกำกับดูแลโดยอาศัยการลงโทษจากสังคมเป็นเครื่องมือ ในขณะที่
การกำกับดูแลโดยมาตรฐานคุณธรรมสื่อมวลชนจะถูกกำกับดูแลโดยจิตสำนึกของสื่อมวลชนเป็นหลัก
โดยการกำกับดูแลทั้งสองประเภทสามารถบังคับใช้ได้โดยสถาบันกำกับดูแล (Institutions) ซึ่งอาจเป็น
องค์กรกำกับดูแลตามกฎหมาย หรืออาจเป็นองค์กรกำกับดูแลที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการกำกั บดูแลกันเอง
ผ่านการรวมกลุ่ม หรืออาจเกิดจากจิตสำนึกของปัจเจกบุคคลเพือ่ กำกับตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 4.10 โครงสร้างความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลในระบบจริยธรรมสื่อมวลชน

Social Sanctions

Conscience
Emotional Sanctions

ที่มา: Ruediger (2020)
6) กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางวิชาชีพของสื่อมวลชน
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นพอจะทำให้เราเห็น ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสื่ อมักจะต้อง
เจอกับสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรมอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข้อมูลข่าว
การได้มาของข้อมูล การเข้าถึงแหล่งข่าว ตลอดจนการรายงานข้อมูลข่าว โดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนจะเป็นผู้ตัดสินในในสถานการณ์ปัญหาความขัด แย้งทางจริยธรรมที่เกิดขึ้น และบ่อยครั้ง
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การตัดสินปัญหาทางจริยธรรมมีความยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ไปกระทบต่อประโยชน์
ของบุ ค คลอื่ น ๆ ทั้ งโดยตรงและโดยอ้ อ ม ดั งนั้ น ผู้ป ระกอบวิช าชี พ สื่ อ จึ งต้ อ งอาศั ย กระบวนการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision-Making Process) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสามารถ
จัดการกับสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรมได้โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมสื่อ โดย
เราสามารถแบ่ ง กระบวนการตั ด สิ น ใจออกได้ เป็ น 1) การระบุ ข้ อ เท็ จ จริ ง 2)การเลื อ กค่ า นิ ย ม
3) การเลื อ กหลั ก การ และ 4) การเลื อ กความภั ก ดี โดยมี นั ก วิ ช าการที่ น ำเสนอพื้ น ฐานแนวคิ ด
เชิงกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมสื่อที่ท่าสนใจ 4 แนวคิด คือ
6.1) The Potter’s Box
แนวคิ ด นี้ ถู ก นำเสนอโดย ดร.ราล์ ฟ พอตเตอร์ (Ralph Potter) จาก Harvard Divinity
School ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิ งจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความ
รุนแรงที่ขัดแย้งกัน ซึ่งสามารถช่วยให้สื่อสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
ที่ก่อให้เกิดคำถามเชิงจริยธรรม (Ethical Question) โดยประกอบด้วย 4 คำถามที่สัมพันธ์กัน ดังนี้
(Christians,Rotzoll, Fackler, McKee,2004; Carveth, Ferraris and Backus,2006;
Dominick,2013; Seib and Fitzpatrick,1997; ดรุณีและคณะ,2015)
6.1.1) ข้อเท็จจริง (Fact) เป็นการทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงต่างๆ ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าอะไร คือ ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง? อะไรคือการกระทำที่
เป็นไปได้? เรารู้/ไม่รู้อะไร? เรามีทางเลือกหรือไม่ ? ถ้ามีคืออะไรบ้าง? ผลที่ตามมาที่เป็นไปได้จะเป็น
อย่างไรบ้างจากการกระทำของเรา?
6.1.2) ค่ านิ ย ม (Values) โดยค่ านิ ย มจะแสดงถึ งความเชื่ อ ที่ บุ ค คลเห็ น ว่าสำคั ญ ค่ านิ ย ม
จะช่ ว ยปกป้ อ งบุ ค คลจากการตั ด สิ น ใจที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานอคติ ส่ ว นตั ว เพราะฉะนั้ น ค่ า นิ ย มจึ งช่ ว ย
จัดเตรียมพื้นฐานของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม คำถามที่สำคัญ เช่น อะไรคือค่านิยมของคุณ ?
ค่านิยมของคุณมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมหรือไม่?
6.1.3) หลั ก การ (Principles) แสดงให้ เห็ น ถึงหลัก การเชิงจริยธรรม (Ethical Principles)
ที่สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นได้ เช่น หลักการของ Kant
หรือ Aristiotle เป็นต้น
6.1.4) ความภักดี (Loyalties) เป็นการตัดสินใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อจะเลือกภักดี ต่อใคร
โดยความภั ก ดี มี ห ลายระดั บ เช่ น ความภั ก ดี ต่ อ ตนเอง องค์ ก ร วิ ช าชี พ ผู้ รั บ สาร บุ ค คลใกล้ ชิ ด
แหล่ ง ข่ า ว ผู้ มี อุ ป การคุ ณ เพื่ อ นร่ ว มวิ ช าชี พ ความเป็ น พลเมื อ งโดยทั่ ว ไป หรื อ สั ง คม ฯลฯ
อย่างไรก็ ต าม Potter มองความภั ก ดี ใ นความหมายของความภั ก ดี ต่ อ ความรับ ผิ ด ชอบทางสังคม
(Social Commitment)
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ภาพที่ 4.11 แนวคิดของ Potter

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าแนวคิดนี้ แต่ละมิติถูกเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบที่เป็น
วงกลม การเคลื่อนย้ายจากมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติทำให้เห็นถึงระบบการคิดอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้มุมมองที่
ลึกซึ้งขึ้น
ภาพที่ 4.12 รายละเอียด The Potter’s Box

จากแนวคิดของ Potter สามารถนำมาขยายรายละเอียดแนวปฏิบั ติของนั กวิชาชีพ สื่อได้
8 ขั้นตอน ดังนี้ (Marsh และ Guth,2003; Carveth, Ferraris and Backus, 2006)
(1) ขั้นการให้ความหมายเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) ขั้นนี้จะกำหนดความหมาย
ของสถานการณ์โดยปราศจากอคติเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น ข้อมูลจะต้องมีรายละเอียดที่ตรงประเด็น
กับสภาวการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
(2) ขั้น การระบุ ถึงค่านิ ยม (Identifying Values) การระบุ เปรียบเที ยบข้อ ดีข องค่านิ ยมที่
แตกต่างกัน แต่ละค่านิยมมีอิทธิพลต่ อการสนทนา และการให้เหตุผลในคำถามที่เกี่ยวกับศีลธรรม
ค่านิยมจะแสดงให้เห็นถึงความคิดของความถูกต้อง ความเชื่อ และคำถามของข้อเท็จจริง
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(3) ขั้นหลักการทางด้านจริยธรรม (Appeal to Ethical Principles) การเรียกร้องหลักการที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ซึ่งแต่ละค่านิยมให้ การเคารพ หมายถึง การคาดการณ์แต่ละค่านิยมในฐานะที่
เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับความจำเป็นอย่างแท้จริง
(4) ขั้นการพิจารณาและเปรียบเทียบหลักการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมอื่น ๆ โดยหลักการที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมมีการเสนอแนะค่านิยมใหม่เพื่อให้พิจารณาหรือไม่
(5) ขัน้ การตัดสินใจว่าจะภักดีใครสำหรับแต่ละหลักการ
(6) ขั้นการประเมินความภักดีเพิ่มเติมใหม่ โดยเสนอแนะหลักการและค่านิยมใหม่ที่ไม่เคย
พิจารณา
(7) ขั้ น การเลื อกเส้ น ทางของการกระทำที่ ซึ่ งรวบรวมค่านิ ยม หลัก การ และความภั ก ดีที่
น่ าสนใจมากที่ สุ ด ตรวจสอบเส้ น ทางของการกระทำในแง่ของการกำหนดความหมายของบุ ค คล
ถ้าเส้นทางของการกระทำดังกล่าวยังดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็จงทำให้สำเร็จเป็นผล ในแต่ละ
เส้นทางของการกระทำนั้น บุคคลสามารถเห็นซึ่งค่านิยม หลักการ และความภักดีที่บุคคลนั้นนับถือ
(8) ขั้นการประเมินผลกระทบของการตัดสินใจ
6.2) Kidder’s Ethic Checkpoints
Kidder ได้ อธิบ ายถึงกระบวนการที่ มี เหตุ ผล (Logical) และผลที่ ต ามมา (Sequential) ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยเสนอแนะ 9 ขั้นตอน เรียกว่า Ethical
Checkpoints ดังนี้
(1) ตระหนักรู้ว่ามีปัญหาเชิงจริยธรรม (Moral Issue) เป็นขั้นตอนที่จะทำให้เรารู้ว่าอะไร คือ
สถานการณ์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมที่แท้จริง
(2) ระบุผู้กระทำ (Actor) คือ เมื่อระบุว่ามีปัญหาเชิงจริยธรรม จึงจำเป็นต้องตัดสินใจว่าใคร
เป็นผู้รับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้น นั้นคือ เป็นปัญหาจริยธรรมของใคร
(3) รวบรวมข้อเท็ จจริงที่ เกี่ยวข้อง (Relevant Facts) อะไรคือข้อเท็จจริงที่สำคัญ สำหรับ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเชิงจริยธรรม ดังนั้นข้อมูลที่ “ถูกต้อง” “เพียงพอ” และ “เป็นปัจจุบัน” จึงมี
ความสำคัญในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
(4) ตรวจสอบปั ญ หาระหว่ า งความถู ก ต้ อ ง และความไม่ ถู ก ต้ อ ง (Right versus Wrong
Issues) คือ มีคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน
(5) ตรวจสอบค่ า นิ ย มระหว่ า งความถู ก ต้ อ งและความถู ก ต้ อ ง (Right versus and Right
Issues) โดยปัญหาเชิงจริยธรรมจำนวนมากมีช่องโหว่ที่เป็นคุณค่าหลัก 2 ด้านที่ต่ อต้านซึ่งกันและกัน
การระบุว่าคุณค่าดีทั้งคู่หรือถูกต้องทั้งคู่เป็นความขัดแย้งกับคุณค่าอื่น ๆ ในสถานการณ์นั้น ๆ คุณค่าที่
อยู่ระหว่างความถูกต้อง และความถูกต้องที่ขัดแย้งกัน นั้นคือ สิ่งที่เป็นปัญหา เช่น ระหว่างความจริง
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(Truth) กั บ ความภั ก ดี (Loyalty) ระหว่ า งความต้ อ งการส่ ว นบุ ค คล (Personal Need) และ
ความต้องการของชุมชน (Need for the Community) ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้น (Short-Term
Benefit) และผลที่ตามมาเชิงลบในระยะยาว (Long-term Negative Consequences)
(6) ประยุกต์ใช้หลักการเชิงจริยธรรม (Ethical Principle) โดยเป็นการประยุกต์ใช้หลักการ
เชิงจริยธรรมซึ่งสัมพันธ์และเป็นประโยชน์มากที่สุดกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจง
(7) ตรวจสอบทางเลือกที่สาม (Trilemma Option) กล่าวคือ ในบางครั้งค่านิยมไม่สามารถ
ไปด้วยกันได้ ดังนั้น จึงสามารถตัดสินใจได้โดยการประนีประนอม หรือการพัฒนาการแก้ไขปั ญหาที่
สร้างสรรค์ ผู้เจรจาต่อรองต้องค้นหาวิธีที่สามเพื่อนำไปสู่การแข่งขันของฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกัน
(8) ตัดสินใจ (Decision) หลังจากการประยุกต์ใช้ขั้นตอนต่าง ที่ ผ่ า น ม า แ ล้ ว อ ะ ไร เป็ น
ทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
(9) ทบทวน และสะท้ อ นกลั บ ถึ ง การตั ด สิ น ใจ (Revisit and Reflect on Decision) คื อ
หลังจากที่มีการตัดสินใจและผลที่ตามมาได้เกิดขึ้นแล้ว ให้ถามตนเองว่าสิ่งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด
หรือไม่?
6.3) การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ Deni Elliott
แนวคิ ด นี้ ม องว่าเมื่ อ บุ ค คลต้ อ งเผชิ ญ หน้ ากั บ ทางเลื อ กที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ จริย ธรรม (Ethical
Choice) สามารถใช้ชุดคำถาม 5 ข้อนี้ในการหาทางออกกับปัญหาเชิงจริยธรรมได้ (Day,2006)
(1) อะไรคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
- การกระทำที่เฉพาะเจาะจงนั้นเป็นสาเหตุของปัญหาจริยธรรมหรือไม่?
- ประเภทของการกระทำนั้นเป็นสาเหตุของปัญหาจริยธรรมหรือไม่?
ถ้าคำตอบคือ “ไม่” ทั้ง 2 ข้อ แสดงว่าไม่มีปัญหาเชิงจริยธรรม
ถ้าคำตอบคือ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง ให้พิจารณาคำถามข้อ 2 3 4 5
(2) การละเมิดจริยธรรมนั้นควรถูกปกป้องหรือควรได้รับการจัดการแก้ไข?
(3) ถ้าคุณเป็นนักข่าว ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเฉพาะที่จะปกป้องหรือจัดการกับการละเมิดจริยธรรม
ของสื่อ คุณจะจัดการหรือไม่?
(4) ถ้าคุณดำเนินการในสิ่งที่คุณพิจารณา คุณจะยอมให้ตัวคุณได้รับการยกเว้นจากกฎที่คุณ
ต้องการให้บุคคลอื่นทำตามไหม?
(5) บุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมจะชื่นชอบเหตุผลของคุณ สำหรับสาเหตุที่ก่อให้เกิดความชั่วร้าย
ไหม? และคุณสามารถเชื่อมต่อในเหตุผลนั้นได้อย่างชัดเจนไหม?
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6.4) The SAD Formula
The SAD Formula มุ่ ง สร้ า งองค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ของการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ (Critical
Thinking) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเหตุผล (Rational Approach) ที่นำไปสู่การตัดสินใจที่เน้น
การวิ เคราะห์ (Analysis) และการประเมิ น (Evaluation) อย่ า งรอบคอบ แบ่ ง เป็ น 3 ขั้ น ตอน
(Day,2006; ดรุณีและคณะ 2020) คือ
(1) การนิยามสถานการณ์ (Situation Definition)
- การบรรยายถึงข้อเท็จจริง
- การระบุหลักการและค่านิยม
- การบอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาหรือคำถามที่เกีย่ วข้องกับจริยธรรม
(2) การวิเคราะห์ (Analysis)
- การประเมินหรือชั่งน้ำหนักของค่านิยม (Values) และหลักการ (Principles) ที่แข่งขันกันที่
ปรากฏอย่างชัดจนในสถานการณ์นั้น ๆ
- พิจารณาถึงปัจจัยภายนอก (External Factors)
- ตรวจสอบหน้าที่ที่ไปสู่กลุ่มที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับศีลธรรม หรือความภักดี โดยแบ่งได้
เป็นความภักดีต่อตนเอง ความภักดีต่อบุคคลอื่น ๆ ในวิชาชีพเดียวกัน และความภักดีต่อสาธารณะ
- อภิปรายทฤษฎีจริยธรรม (Ethical Theories) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
(3) การตัดสินใจ (Decision)
- การแสดงถึงการตัดสินใจของตัวแทนทางศีลธรรม
- ข้อกล่าวอ้างของการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีจริยธรรม
ตารางที่ 4.5 ผลการสังเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางวิชาชีพของสื่อมวลชน
The
กระบวนการตัดสินใจ
Ethical
Deni Elliott The SAD
Potter’s Box Checkpoint
เชิงจริยธรรมวิชาชีพสื่อ
Formula
การระบุข้อเท็จจริง (Facts)
อะไรคือข้อเท็จจริง/สถานการณ์/
✓
✓
✓
ปัญหา?
อะไรคือการกระทำที่เป็นไปได้?
✓
รู้/ไม่รู้อะไร?
✓
เป็นปัญหาเชิงจริยธรรมของใคร?
✓
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The
กระบวนการตัดสินใจ
Ethical
Deni Elliott
Potter’s Box Checkpoint
เชิงจริยธรรมวิชาชีพสื่อ
การกระทำนั้ น เป็ น สาเหตุ ข องการ
✓
ละเมิดจริยธรรมหรือไม่?
ประเภทของการกระทำนั้ น เป็ น
✓
สาเหตุ ข องการละเมิ ด จริ ย ธรรม
หรือไม่?
คุณมีทางเลือกอะไร?
✓
ผลที่ตามมาจะเป็นอะไรที่ เป็นไปได้
✓
ในการกระทำที่คุณกำลังพิจารณา?
ตรวจสอบปั ญ หาระหว่ า งความ
✓
ถูกต้องและความไม่ถูกต้อง
การเลือกค่านิยม (Values)
อะไรคือค่านิยมของคุณ?
✓
ค่านิยมของคุณมีผลต่อการตัดสินใจ
✓
เชิงจริยธรรมหรือไม่?
การละเมิ ด จริ ย ธรรมนั้ น ควรถู ก
✓
ปกป้องหรือได้รับการจัดการแก้ไข?
คุณเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเฉพาะที่จะ
✓
ปกป้ องหรือจัดการกับ ความชั่วร้าย
ไหม?
ตรวจสอบค่ า นิ ย มระหว่ า งความ
✓
ถูกต้องและความถูกต้อง
ประเมินหรือชั่งน้ำหนักของค่านิยม
การเลือกหลักการ (Principles)
ประยุกต์ใช้หลักการเชิงจริยธรรมใด?
✓
✓
คุณจะยอมให้ตัวคุณได้รับการยกเว้น
✓
จากกฎที่คุณต้องการให้บุคคลอื่นทำ
ตามหรือไม่?

The SAD
Formula

✓
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The
กระบวนการตัดสินใจ
Ethical
Deni Elliott
Potter’s Box Checkpoint
เชิงจริยธรรมวิชาชีพสื่อ
ประเมินหรือชั่งน้ำหนักของหลักการ
อภิ ป ราย ถึ งท ฤ ษ ฎี จ ริ ย ธรรม ที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้
การเลือกความภักดี (Loyalties)
เลือกภักดีต่อใคร
✓
อะไรเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ที่ดี
✓
ที่สุด
บุ ค คลที่ ไม่ ได้ มี ส่ ว นร่ ว มจะชื่ น ชอบ
✓
เหตุ ผ ลของคุ ณ สำหรั บ สาเหตุ ที่
ละเมิดจริยธรรมหรือไม่?
พิจารณาถึงปัจจัยภายนอก
แสดงถึงการตัดสินใจ
ทบทวนแบะสะท้ อ นกลั บ ถึ ง การ
✓
ตัดสินใจ

The SAD
Formula
✓
✓

✓

✓
✓

จากทั้ง 4 แนวคิดของกระบวนการตัดสิน ใจเชิงจริยธรรมวิชาชีพสื่อ คือ 1) The Potter’s
Box 2) Ethical Checkpoint 3) Deni Elliott และ 4) The SAD Formula พบว่า มีความเหมือนกัน
ในขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุข้อเท็จจริง
(Facts) การเลื อ กค่ า นิ ย ม (Values) การเลื อ กหลั ก การ (Principles) และการเลื อ กความภั ก ดี
(Loyalties)
กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนในองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากการทำงานในแต่ละวันของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อย่อมเผชิญ
กับสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรมทั้งในแง่ของการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การรวบรวม
ข้อมูลข่าวสาร การคัดเลือกข้อมูลข่าวสาร และหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับแรงกดดัน
ต่าง ๆ ภายในองค์กรสื่อ เช่น แรงกดดันทางเศรษฐกิ จ กลุ่มพลังกดดันต่าง ๆ และผู้รับสาร ปัจจัย
ภายนอกองค์กรสื่อที่มากดดัน เช่น อิทธิพลของกลุ่มทุน แรงกดดันทางการเมือง ตลอดจนปัจจัยจาก
ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ สื่ อ ได้ แ ก่ ภู มิ ห ลั งและประสบการณ์ และเวลาในการทำงาน ซึ่ งล้ วนส่ งผลต่ อ
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กระบวนการตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทั้ งสิ้น ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อจึงย่อมต้องอาศัย
กระบวนการตัดสินใจที่วางอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพสื่อเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

2. สภาพปัญหาด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในประเทศ และกรณีศึกษาในระดับประเทศและในระดับ
สากล
จากผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์เอกสาร และการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร
และด้านนิเทศศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาจริยธรรมสื่อมวลชนในประเทศไทย สามารถจำแนกสภาพ
ปัญหาได้เป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการขององค์กรกำกับดูแลกันเอง
และองค์กรสื่อ 2) สภาพปัญ หาด้านความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรสื่อ 3) สภาพปัญหาด้าน
การขาดการส่ งเสริม และพั ฒ นาศักยภาพจริยธรรมวิชาชีพ สื่อ และ 4) ประมวลสภาพปั ญ หาด้าน
จริย ธรรม และการกำกั บ ดู แ ลกั น เองของสื่ อ มวลชนของประเทศไทย: กรณี ศึ ก ษาตั วอย่ าง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการขององค์กรกำกับดูแลกันเองและองค์กรสื่อ
โดยสภาพปั ญ หาด้ า นการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก รกำกั บ ดู แ ลกั น เอง และองค์ ก รสื่ อ
อาจเกิดขึ้นได้ จากปั จจัย หรือสาเหตุที่ เกิดขึ้น จากภู มิทั ศน์ ของสื่อที่ เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลต่ อ
จริยธรรมและการกำกับดูแลกันเอง ขาดกลไกการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมสื่อที่
เหมาะสม ตลอดจนการขับเคลื่อนด้านผู้ชม ผู้ฟัง ผู้บริโภค และภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการสร้าง
เสริมจริยธรรมสื่อ ตลอดจนปัญหาด้านนโยบายองค์กรสื่อที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
ปัญหาจากการแข่งขันของธุรกิจสื่อมวลชนที่มีสูงมากขึ้น เนื่องจากมีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ หรือ
แบบจำลองทางธุรกิจแบบเดิม ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดแบบจำลองธุรกิจสื่อ (Media Business Model)
ในรูปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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1) ภูมิทัศน์ของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลต่อจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเอง
จากปรากฏการณ์ และพั ฒ นาการด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ขอบเขตภูมิทัศน์ของสื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการให้ความสำคัญ
ต่อปัญหาด้านจริยธรรม และการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนที่แต่เดิมเคยจำกัดอยู่เฉพาะกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้ขยายไปสู่การนำเสนอข่าวสาร และการทำหน้าที่ของสื่อบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนิยามคำว่า “สื่อมวลชน” ว่าครอบคลุมไปถึงสื่อมวลชนในรูปแบบใดบ้าง
หนั งสื อ พิ ม พ์ วิท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ หรือ ในส่ วนของสำนั ก ข่ าวต่ าง ๆ และการนำเสนอผ่ านช่ อ งทาง
ออนไลน์ ด้ วยหรือไม่ หรือ คำว่า “สื่อ มวลชน” จะหมายถึ งเฉพาะสื่อ วิท ยุ และสื่อ โทรทั ศ น์ เท่ านั้ น
ที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะในความเป็นจริงแล้วนั้น บทบาทของ กสทช. ยังคงไปไม่
ถึงสื่อออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันจะครอบคลุมเพียงในส่วนของทีวี เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม แต่ในส่วนของ
สื่อออนไลน์ หรือโอทีที (OTT) คือ Over-The-Top ที่เป็นการส่งผ่านหรือถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งการกำกับดูแลของ กสทช. อาจยังไม่ครอบคลุมในส่วนนี้
“ประกาศข่าวทีวีมาก่อนตอนนี้ก็ต้องทำ Facebook Live ได้ เพราะฉะนั้นปริมณฑลของสื่อ
หรือ Boundary ตอนนี้มันเลยหมดแล้วแต่ กสทช. ยังคงมีวิธีคิดแบบเดิม ๆ อย่างวิทยุกระจายเสียง
แบบนี้ แล้วยิ่งเด็กสมัยนี้ที่ไม่สนใจขอบเขตแล้วเช่นเวลาดูซีรีส์ เขาไม่สนแล้วว่าจริง ๆ แล้วซีรีส์มาจาก
ไหน จากทีวี จากโอทีทีอย่างเดียวหรือ Based on มาจากรายการวิทยุ คือ ตอนนี้ต้องมา Redefined
คำว่าสื่อ และผู้เสพสื่อกันใหม่”
ในขณะที่ภูมิทัศน์ของสื่อมีความเปลี่ยนแปลงไป จึงอาจส่งผลต่อความคลุมเครือด้านจริยธรรม
และแนวปฏิบัติว่าที่ถูกกำหนดขึ้นมานั้นเป็นของส่วนไหน เพราะสื่อแต่ละประเภทต่างคนก็ต่างยึดถือ
จริย ธรรมของตั วเอง แต่ ในความเป็ น จริง ทุ ก วัน นี้ ได้ เกิ ด การหลอมรวมสื่ อ ต่ าง ๆ เข้ าด้ วยกั น แล้ ว
โดยเฉพาะสื่อใหม่หรือสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งยังขาดความชัด เจนในการกำกับดูแลด้านจริยธรรม และ
การกำกั บ ดู แ ลกั น เองคงมี เพี ย งกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ควบคุมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า แม้นิเวศน์ของสื่อในปัจจุบันจะมีหลาย
รูปแบบ หลายแพลตฟอร์ม แต่หากพูดถึงปรัชญาพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ สื่อที่ต้องมีเหมือนกัน
จึงควรมี แ นวปฏิ บั ติด้ านการกำกับ ดู แลให้ เป็ น ไปในทางเดีย วกั น ด้ วย เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเหลื่อ มล้ ำ
ระหว่างสื่อแต่ละประเภทภายใต้ยุคของการแข่งขัน
“ตัวเองที่อีกฝากหนึ่งทำทีวี ภาคสนามแต่อีกด้านหนึ่งก็มีแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเอง ทำสื่อ
สังคมออนไลน์ ทำควบคู่กัน คิดว่าถ้า กสทช. ทำควรปรับประยุกต์กับทุกสื่อได้แบบเดียวกัน”
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2) กลไกการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมสื่อ
จากการศึกษา พบว่า ที่ผ่านมานั้นทาง กสทช. ได้มีการศึกษาวิจัยและส่งเสริมเกี่ยวกับหลัก
จริยธรรม และแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าในความเป็นจริงหรือในทางปฏิบัติ
นั้น สื่อยังคงมีการดำเนินงาน และทำหน้าที่ละเมิดจริยธรรมสื่อให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นว่าการกลไกที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจจะไม่เพียงพอการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมสื่อ
และการนำเสนอข่าวสารที่พึ่งประสงค์ เพราะจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าหลัก
จริยธรรมต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ถูกนำไปสู่การใช้จริง
อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบทบาทขององค์กรสื่อที่มี
หน้าที่ในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกันเอง โดยพยายามสร้างกลไกที่หนุน
เสริมพฤติกรรมในเชิงบวก และกลไกการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนกลไกการควบคุมหรือ
ลงโทษสื่ อที่ ด ำเนิ น งานโดยขาดการคำนึ งถึงหลั กจริยธรรมทั้ งในระดั บ บุ ค คลและในระดับ องค์ ก ร
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากหลั กการทางจริยธรรมสื่อ มวลชนนั้ น ในบางครั้งอาจไม่ มีผลเชิงกฎหมาย
โดยตรง แต่จริยธรรมเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ หากองค์กรวิชาชีพสื่อหรือ
ตัวบุคลากรสื่อเองเห็นคุณค่าของจริยธรรมนี้ ก็ย่อมนำแนวทางที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติจริง
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาถึงกลไกทางสังคม เช่น ผู้ชม ภาคประชาสังคม
ผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ เพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันให้สื่อเกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดังกล่าว
โดยอาจต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
เพื่อนำไปสู่แนวทางในการสร้างจิตสำนึกของสื่อทั้งในระดับองค์กรและในระดับปัจเจกบุคคล
“ปัญหามันอยู่ตรงที่เรื่องของการทำให้ Code of Conduct นัน้ อยู่ในชีวิตของสื่อจริง ๆ”
3) ขาดการขับเคลื่อนด้านผูช้ ม ผู้ฟัง ผู้บริโภค และภาคประชาสังคม ไปควบคู่กับการสร้าง
เสริมจริยธรรมสื่อ
จากผลการศึกษา พบว่ า การเกิดขึ้นของจริยธรรมสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสาร และ
รายการต่าง ๆ นั้น เกิดจากการผสานกันของ 2 ภาคส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการทำหน้าที่ของตัวสื่อเอง
ทั้งในระดับองค์กรและในระดับปัจเจกบุคคล และส่วนที่สองเป็นความต้องการข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน หรือผู้ชม ผู้ฟัง หรือผู้บริโภคในระบบทุนนิยม จึงมีการตั้งคำถามต่อภาคส่วนทั้งสองนี้ว่า
ในทางหนึ่งเห็นว่าการดำเนินงานของสื่อเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม ผู้ฟัง ในฐานะ
ผู้บริโภคข่าวสารใช่หรือไม่ และในอีกทางหนึ่งเห็นว่าเป็นเพราะตัวสื่อเองที่ เข้าไปกำหนดรสนิยมของ
ผู้ชม ผู้ฟัง ตามที่สื่อต้องการ โดยควรกลับมาพิจารณากันว่าสื่อใช่ที่เป็นคนสร้างรสนิยมให้ ผู้ชมผู้ฟัง
ก็ควรต้องกลับมาที่บุคลากรสื่อ
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เนื่ องจากการดำเนิ น งานที่ ผ่านมาในการส่งเสริมจริยธรรมสื่อขององค์ก รสื่ อ และสมาคม
วิชาชีพสื่อต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมทั้ง กสทช. ที่มีการส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนอยู่ตลอดเวลาแล้ว
นั้ น กลั บ พบว่ายั งมี สื่ อ ทั้ งในระดั บ องค์ ก ร และในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คลไม่ ได้ ยึด ถื อ จริย ธรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และมีการทำผิดอยู่เสมอ จึงอาจสะท้อนให้เห็นว่ากลไกในการจัดการด้าน
ผู้ส่ งสาร หรือ ตั วสื่ อ นั้ น ยังไม่ ป ระสบความสำเร็จ ในทางปฏิ บั ติ ดั งนั้ น การพิ จ ารณาผลั ก ดั น กลไก
และการขับเคลื่อนด้านผู้ชม ผู้ฟัง ผู้บริโภค จึงเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจ โดยหากพิจารณาหลักการ
ทำงานของสื่อในระบบเสรีนิยมที่องค์กรสื่อต้องพึ่งพิงระบบทุนแล้ว การดำเนินธุรกิจของสื่อก็เ ป็นไป
ตามหลักคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ควรให้ความต้องการของคนดูหรือผู้ชมเป็นตัวกำหนดการทำงานของสื่อ
ซึ่ ง เป็ น กลไกของการตลาด จึ งทำให้ ผู้ รั บ สารสามารถมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ รู ป แบบการดำเนิ น งาน และ
การนำเสนอข่าวสารรายการต่าง ๆ ของสื่อได้ หากเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้บทบาทขององค์กรที่ เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมจริยธรรมสื่ อ และกสทช. ต้องหันกลับมาให้ความสนใจสร้างผู้ชม ผู้ฟัง ที่มีความเป็น
พลเมือง (Citizenship) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมจริยธรรมให้กับสื่อมวลชน
บทบาทของการส่งเสริมจริยธรรมสื่อก็ควรปรับเปลี่ยนไปให้ความสำคัญต่อรสนิยมของกลุ่ม
ผู้รับสาร และการสร้างผู้ชม ผู้ฟัง ให้มีความเป็นพลเมือง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กลไกของ
การรณรงค์ ส่งเสริม และให้ความรู้เช่นเดียวกับที่เคยทำให้กลุ่มสื่อมวลชนมาก่อนหน้านี้ โดยอาจต้อง
มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงเนื้อหาข่าวสาร และรายการที่ผู้รับสารกลุ่มต่าง ๆ ต้องการ และเข้าไปให้ข้อมูล
เพื่อนำไปสู่ การตัดสินใจออกแบบเนื้อหาต่าง ๆ แก่ตัวองค์กรสื่อ เช่น ในกรณี แพลตฟอร์มออนไลน์
ซึ่งมีหลายช่องที่ทำแล้วก็คือ การทำ Social Listening แต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละช่องมีเงินทุนลงมาก
แค่ไหน อย่างเช่น มติชน ที่มีการทำ Data Analysis เพื่อดูวา่ กลุ่มเป้าหมายในแต่ละสื่อเป็นเช่นไร เช่น
คนที่ดูเรื่องนี้ชอบเรื่องการเงิน แต่ยังไม่มี การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเลย ก็สามารถทำให้
องค์กรสื่อนำเสนอรูปแบบคอนเทนต์ออกมาใหม่ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้
“การบังคับใช้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยากที่จะเอาคนไปนั่งดูมอนิเ ตอร์และการใช้มาตรฐาน
บังคับก็ทำได้ช้า แต่ว่าถ้าเราช่วยสร้างความเปลี่ยนโดยพลังสังคม อย่างการรู้เท่าทันสื่อที่จำเป็น เรื่อง
ของการแบนทางสังคม จะทำอย่างไรให้ กสทช. เข้ามามีมาตรการหนุนตรงนี้ด้วย”
“เราจะสร้างบรรทัดฐานอย่างไรหรือว่าจะทำให้พลังทางสังคมมันช่วยกันยกระดับ สื่อมันควร
ทำอย่างไรดี”
นอกจากการขับเคลื่อนด้านผู้ชม แล้วสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันในระบบ
อุตสาหกรรมสื่อ คือ สินค้าหรือแบรนด์ซึ่งเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศ โดยที่
ผ่านมาแบรนด์สินค้าต่าง ๆ จะพิจารณาเลือกสนับสนุนลงโฆษณาในรายการที่มีเรตติ้งผู้ชมสูง ๆ ดังนั้น
หากกลไกลการขับเคลื่อนด้านผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมแล้ว สินค้า และแบรนด์ต่าง ๆ ก็จะ
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เลือกให้การสนับสนุนรายการที่ผู้บริโภคเลือกชมมากกว่ารายการที่มีการละเมิดจริยธรรม และหาก
สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์ที่ ผู้บ ริ โภคไว้วางใจกับ องค์ก รสื่ อ หรือ รายการที่ ผู้ช ม
ไว้วางใจได้ กลไกด้านการขับเคลื่อนผู้ชมในการจัดการจริยธรรมสื่อก็สามารถก้าวสู่การเป็นเป้าหมาย
ในระดับภาคประชาสังคมได้ เนื่องจากที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาการละเมิดจริยธรรมสื่อ เป็นการแก้ ไข
ปัญหาเฉพาะจุด และมุ่งเน้นเฉพาะการแก้ไขที่ตัวสื่อ หรือองค์กรสื่อเป็นสำคัญ แต่การแก้ไขด้วยการใช้
กลไกภาคประชาชน และภาคประชาสังคมซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่เริ่มต้นจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานของสื่อ และทำให้สื่อละเมิดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ อย่า งไรก็ตาม หากกลไก
การแก้ปัญหาอาจจำเป็นต้องเริ่มต้นจากภาคประชาชน และภาคประชาสังคมแล้วนั้น ย่อมต้องมีการตั้ง
คำถามถึงบทบาทหน้าที่ของ กสทช. ว่ามีขอบเขตในการเข้ามามีส่วนร่วมในกลไกนี้อย่างไรได้บ้าง หรือ
มีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกลไกด้านสื่อมวลชนแบบเดิมเพียงอย่างเดียว
“โมเดล Trusted Brand ของทางฟากอุตสาหกรรมมันก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเราจะ
เอาโมเดล Trusted Brand มาประยุกต์ใช้กับทางมีเดีย อุตสากรรมสื่อ”
“ถ้าทำได้อย่างที่พูดมันก็จะดีในแง่ที่ใครที่มาลงโฆษณา หรือสปอนเซอร์ตัวนี้ก็จะถือว่าได้
Brand Image ไปด้วยครับ คือสุดท้ายมองว่ามันผลักไปสู่กลไกตลาด ให้กลไกตลาดเป็นคนทำเป็นคน
จัดการมันจะยั่งยืนกว่า”
4) ปัญหาด้านนโยบายองค์กรสื่อที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษา พบว่า นโยบายขององค์กรสื่อส่งผลต่อแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
สื่อเป็นอย่างมาก ซึ่ งพบว่าหลาย ๆ ครั้งทิศทางของการทำข่าวถูกกำหนดโดยกองบรรณาธิการ จาก
หัวหน้าข่าว ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันกันสูงเช่นนี้ หากนักข่าวหรือบุคลากรสื่อไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายขององค์กรหรือการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วนั้น อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ในการทำงานของตนเองได้ ดังนั้น นโยบายขององค์ก รสื่อจึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอิสระในการ
ดำเนินงานของสื่อในระดับบุคคลได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากพิจารณาจากความเป็นจริงและประสบการณ์
ของผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนแล้ว พบว่า สื่อมวลชนในระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มักจะมีอุดมการณ์
และอุ ด มคติ เกี่ ย วกั บ การทำหน้ าที่ สื่ อ มวลชนอยู่ แ ล้ ว แต่ ห ากถู ก ครอบด้ วยนโยบายขององค์ ก รที่
ตนสังกัด หรือทิ ศทางของระบบทุ นต่าง ๆ ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปฏิบั ติหน้าที่เพื่ อตอบสนองตาม
นโยบายขององค์กรต้นสังกัด ในความจริงแล้วองค์กรสื่อจะมีนโยบายในลักษณะใดนั้น สื่อมวลชน
ส่วนใหญ่ยอมรับได้ เพราะเชื่อว่าสื่อแทบทุกคนน่าจะมีจิตวิญญาณของนักข่าวอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเวลา
ต้องการทำข่าวที่สื่ออยากทำแต่นโยบายขององค์กรก็ไม่สามารถให้นำมาเสนอได้ และหากจะแก้ปัญหา
เชิงจริยธรรมควรจะต้องปรับเปลี่ยนในระดับองค์กรเสียก่อน
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ดังนั้น การแก้ปัญหาจริยธรรมสื่อมวลชนในระดับปัจเจกบุคคลประการหนึ่ง คือ การแก้ปัญหา
เชิงนโยบายขององค์ กรสื่ อ จึงเกิ ดคำถามขึ้น มาว่าแล้วหน่ วยงานใดหรือ องค์ กรใดที่ สามารถ หรือ
มีบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปจัดกระทำต่อนโยบายขององค์กรสื่อได้ ซึ่งคำตอบอาจพบว่าไม่มีองค์กรใด
สามารถทำได้ภายใต้การทำงานของสื่อในระบบเสรีนิยม หากเป็นเช่นนั้น แล้วจึงอาจจำเป็นต้องตั้ง
คำถามต่ อ ไปว่ า เพราะเหตุ ใ ดองค์ ก รสื่ อ นั้ น จึ ง มี น โยบายหรื อ แนวทางในการปฏิ บั ติ งานเช่ น นั้ น
ช่วยทำให้เราทราบถึงปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อปรัชญาการดำเนินธุรกิจขององค์กรสื่อได้ และเป็นสิ่งที่
ช่วยทำให้บุคลากรสื่ อเห็นเป้าหมายในการทำงานของสื่อมวลชนแต่ละแห่งได้มากขึ้น ซึ่งในเบื้องต้น
สามารถช่วยสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมงานกับองค์กรสื่อแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม
“คือถ้านโยบายมายังไงคนในช่องก็คงต้องเป็นแบบโมเดลนั้น”
“วงการสื่อ ณ วันนี้สามารถตกงานได้ภายในวีคสองวีคเลยเพราะการแข่งขันมันสูงมากจริง ๆ”
“แต่ผมคิดว่าถ้าเราตั้งต้นว่าปัญหานี้มีทั้งระดับโครงสร้าง ทั้งระดับบุคคล แต่ว่าคิดว่าถ้าแก้
ส่วนบุคคลก่อนอย่างน้อยการพาตัวเองให้ตระหนักไว้ก่อนมันจะสามารถประคองตรงนี้ไปได้”
5) ปัญหาจากการแข่งขันของธุรกิจสื่อมวลชนที่มีสูงมากขึ้น
จากปัญหาที่พบประเด็นการแข่งขันกันขององค์กรสื่อเพื่อความอยู่รอด ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพ
ในการทำงานและการทำหน้าที่ ของสื่อมวลชน เช่น หากข่าวต้องการความรวดเร็วเพื่ อแข่งขันกับ
องค์ ก รสื่ อ อื่ น ก็ อ าจส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพลดลง ขาดการคั ด กรองข่ าว และการบรรณาธิ ก ารข่ าวที่ มี
ประสิทธิภาพ หากธุรกิจสื่อไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของสื่อ
ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ทีวีก็แข่งขันระหว่างช่องต่าง ๆ หรือหนังสือพิมพ์ถึงแม้ในปัจจุบันจะเหลือไม่กี่ราย
ก็ยังคงมีการแข่งขันกันอยู่ ในส่วนของวิทยุเองก็มีความพยายามสร้างพื้นที่ในการแข่งในส่วนของวิทยุ
ในลักษณะของแต่ละช่องทางการสื่อสาร แต่ในปัจจุบันซึ่งเป็นการสื่อสารในระบบดิจิทัลจึงทำให้สื่อ
ต่าง ๆ ที่ อยู่กันคนละช่องทาง หรือคนละแพลตฟอร์ม เริ่มมีการแข่งขันกันข้ามสื่อ (Cross Media)
เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงทำให้เกิดคู่แข่งขององค์กรสื่อขึ้นมากมายบนพื้นที่การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เช่น
จากเดิ ม ในอดี ต ที่ มี ก ารแข่ ง กั น แค่ ช่ อ ง 3 ช่ อ ง 5 ช่ อ ง 7 ช่ อ ง 9 ช่ อ ง 11 และช่ อ ง ThaiPBS
แต่ ยั ง ต้ อ งแข่ งที่ สื่ อ ออนไลน์ ด้ ว ย โดยเฉพาะสื่ อ ออนไลน์ ในกลุ่ ม The ต่ า ง ๆ เช่ น The Matter,
The Momentum และที่ ม าแรงสุ ด คื อ 1O1 (วั น โอวั น ) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนำเสนอข่ า วสาร
ในรู ป แบบของเว็ บ เพจต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น อี เจี๊ ย บ, อี จ่ า , อี จั น จึ ง ทำให้ มี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder) เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผู้ชมหรือผู้บริโภคมีทางเลือกในการเปิดรับข่าวสาร และเนื้อหา
รายการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรสื่อในระบบธุรกิจ
จึงย่อมมีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาหลักสำคัญขึ้น 2 ประการ คือ 1) ปัญหาความ
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ผิดพลาดจากการทำงานภายใต้สถานการณ์การแข่งขัน และ 2) ปัญหาการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่
เหมาะสมในการสร้างฐานผู้ชม
“เรทติ้งเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม่จำเป็นว่าต้องมาจากคอนเทนต์ที่แย่ เพราะมาจากคอนเทนต์ที่ดี
ได้ และเป็นสำนึกศรัทธาของคนทำรายการ ที่จะไม่นำเสนอคอนเทนต์แย่ ๆ” 3 (ประวิทย์ มาลีนนท์,
2563)
สำหรับปัญ หาแรกซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของสื่อ ในระดับองค์กรที่เกิดขึ้น
ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันสูงนั้น ซึ่งส่งผลต่อ ปัญหาด้านจริยธรรม และการกำกับดูแลกันเองของ
สื่อมวลชน เช่น คุณภาพและคุณค่าของความเป็นข่าวที่ลดลง ซึ่งเป็นผลพวงจากการแข่งขันที่ต้อง
มีความรวดเร็วในการนำเสนอข่าวสาร และจำเป็นต้องติดตามกระแส และการนำเสนอข่าวสารของ
คู่ แ ข่ ง อยู่ ต ลอดเวลา จึ ง อาจส่ ง ผลต่ อ อั ต ลั ก ษณ์ ก ารนำเสนอข่ า วขององค์ ก รสื่ อ ของตนเองไป
ส่วนประการที่สอง เกิดจากเจตนา หรือความตั้งใจขององค์กรสื่อที่มีนโยบายการแข่งขันที่มีการใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่เหมาะสมเพื่อสร้างฐานผู้ชมหรือผู้บริโภคให้ ติดตามการนำเสนอข่าวสารของ
องค์กรตน เช่น เลือกการนำเสนอประเด็นข่าว (Framing) ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สะเทือนใจ หรือ
สะเทือนอารมณ์ต่อผู้ชม เลือกนำเสนอข่าวที่เร้าอารมณ์ หรือปลุกระดมกระแสทางสังคม หรือในกรณี
การโฆษณาแฝงในช่วงเวลาการนำเสนอข่าว โดยตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 กฎหมายได้ควบคุมปริมาณการโฆษณา สำหรับการประกอบ
กิจการบริการประเภทการให้ธุรกิจไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที (มาตรา 23) แต่ในความเป็น จริงอาจมีการนำเสนอโฆษณา
ในรูปแบบโฆษณาแฝงในลักษณะต่าง ๆ จึงทำให้มีการโฆษณาเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด เพราะ
ในปัจจุบั นนี้ รูปแบบการโฆษณาไม่ ได้เป็ น เพี ยงแค่ Spot โฆษณาเท่านั้ น แต่ป รากฏการณ์ ปั จจุบั น
ที่สามารถพบได้บ่อยครั้ง คือ การขายสินค้าที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับการรายงานข่าว ซึ่งในหลายรายการ
ผู้ประกาศข่าวกลายเป็นผู้ขายสินค้า หรือพรีเซนเตอร์ในรายการนั้น ๆ ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้อาจมี
ความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าสามารถทำได้
หรือไม่ และยังคงเป็นช่องว่างที่องค์กรสื่อใช้เป็นโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจของสื่อมวลชน
“ปัญหาที่พบประเด็นการแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด ประเด็นที่สองคุณภาพในการทำงาน
เช่น ความรวดเร็วมากขึ้นคุณภาพลดลง”

กรุงเทพธุรกิจ. กราดยิงโคราช, (บทสัมภาษณ์ ประวิทย์ มาลีนนท์,
ออนไลน์: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867520, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563)
3
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จากกรณี “กราดยิงโคราช” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจได้นำเสนอ
ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในการนำเสนอข่าวเหตุการณ์นี้มีสื่อที่ นำเสนอข่าวซึ่งแบ่งออกไปเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ 1) สื่อหลัก เช่น ทีวีช่องต่าง ๆ 2) สื่ออื่น ๆ เช่น สื่อออนไลน์ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสื่อมวลชนแต่
ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางอย่าง อีจัน และ 3) ผู้ทรงอิทธิพลความคิด (Influencer) ที่มีคนติดตามจำนวน
มาก โดย 5 สื่อที่ชาวโซเชียลมีเดียสนใจ ได้แก่ 1) อีจัน-ประมวลภาพการทำงานของตำรวจ 2) อินฟลู
เอนเซอร์ ฌอน บูรณะหิรัญ -เรียกร้องให้ไม่นำเสนอชื่อคนร้าย 3) อีจัน-ประมวลภาพความเสียใจของ
ญาติผู้เสียชีวิต 4) อีจัน-รายงานด่วนวิสามัญคนร้าย และ 5) CH7 HD News-ภาพวิดีโอวินาทีวิสามัญ
คนร้าย ซึ่งเป็น “สื่อกระแสหลัก” เพียงรายเดียวที่ติดอันดับ 1-54
อย่ างไรก็ ต าม จากผลการศึ ก ษาสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ าภายใต้ ก ารแข่ งขั น ของสื่ อ ที่ มี ภู มิ ทั ศ น์
ที่กว้างขวาง และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรสื่อต่าง ๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความอยู่รอด
ด้วย ภายใต้แนวคิดของสื่อมวลชนตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่เห็นว่าการเข้าใจสื่อ ผลผลิต
ของสื่อ และเนื้อหาของสื่อได้นั้น ต้องพิจารณาสื่อในฐานะ “สื่อเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่ทำการผลิต
ไปเพื่ อ ขายหวังผลกำไร” โดยนั ก วิช าการกลุ่ ม นี้ เชื่ อ ว่า ส่ วนหนึ่ งของเนื้ อ หาสื่ อ ถู ก กำหนดมาจาก
ระบบตลาด และอีกส่วนหนึ่งถูกกำหนดมาจากผลประโยชน์ของเจ้าของเงินทุน หรือผู้ตัดสินใจในระดับ
นโยบาย ดังนั้น หากสื่อจำเป็นต้องมีการแข่งขันกันในระบบธุรกิจ ก็ควรมีการกำหนดเส้นแบ่งระหว่าง
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน และพื้ น ที่ ใ นการแข่ ง ขั น ทางการตลาดให้ ชั ด เจน เนื่ อ งจากพบว่ า
ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น นั้ น ส่ วนใหญ่ อ งค์ ก รสื่ อ ใช้ พื้ น ที่ ซึ่ งเป็ น การดำเนิ น งานตามกรอบจริยธรรม
เป็นพื้นที่ในการแข่งขันทางการตลาด หรืออาจกล่าวได้ว่าองค์กรสื่ อเลือกใช้วิธีการละเมิดจริยธรรม
เพื่อหวังผลทางการตลาด หรือฐานผู้ชมรายการ

4

อ้างแล้วใน 1
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ภาพที่ 4.13 แสดงจำนวนการปฏิสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์กรณี “กราดยิงโคราช”

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ. ออนไลน์ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867520
6) ควรกำหนดแบบจำลองธุรกิจสื่อ (Media Business Model) ในรูปแบบที่หลากหลาย
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อปัญหาเรื่องจริยธรรม และการกำกับดูแล
กันเองของสื่อมวลชน ในเมื่ออุตสาหกรรมสื่อยังคงขับเคลื่อนด้วยการชี้วัดจาก เรตติ้ง (Rating) ตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงทำให้การนำเสนอข่าว หรือรายการใด ๆ ก็ตามที่สามารถสร้างเรตติ้งได้
สูง ๆ ย่อมเป็นสิ่งที่องค์กรสื่อเลือกทำ ซึ่งบางเรื่องอาจผิดจริยธรรมก็ตาม แต่สามารถสร้างเรตติ้ง หรือ
ยอดผู้ชมให้กับรายการได้ เช่น เหตุการณ์ กราดยิงโคราช ที่แสดงให้เห็นชัดว่าผู้ประกอบการสื่อทั้ง
3 ราย ซึ่งถูก กสทช. เรียกไปเตือนนั้นได้เรตติ้ง จากการถ่ายทอดเหตุการณ์ ดังกล่าวในช่วงเวลานั้น
สูงมาก เนื่องจากผู้ชมให้ความสนใจและรับชมรายการในช่วงนั้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นประเด็นที่ต้อง
พิจารณาถึงรูปแบบของการดำเนินธุรกิจขององค์กรสื่อ ที่ยังคงยึดถือเรตติ้งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงโฆษณาในรายการต่าง ๆ และเปรียบเสมือนทางเลือกระหว่างความ
อยู่ ร อดทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก รกั บ จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น การชี้ วั ด
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ด้วยเรตติ้งนั้น จะแสดงให้เห็นในแต่ละนาทีของรายการ เช่น ช่วงนาทีที่ 20 ของรายการ เรตติ้งที่ขึ้นมา
นั้น เป็นการนำเสนอข่าวอะไร และช่วงที่เรตติ้งลงเป็นข่ าวอะไร ซึ่งการจัดเรตติ้งลักษณะนี้ไม่ได้เกิด
จากการจัดเรตติ้งตามหลักคุณค่าข่าวหรือหลักจริยธรรมของการนำเสนอข่าว เช่น การนำเสนอข่าว
เด็กหญิงถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ หากมีเรตติ้งสูงในช่วงเวลาการนำเสนอข่าวนั้น ก็อาจมีการให้
นำเสนอต่อเนื่องในวันถัดไปได้ ซึ่งกลายเป็นหลักคิดอย่างหนึ่งของกองบรรณาธิการข่าวหลายแห่ง
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพยายามใช้เรตติ้งเป็นกลไกทางธุรกิจ
สำหรับปัญหาสำคัญของสื่อทีวีและสื่อวิทยุที่พบได้บ่อยครั้งในปัจจุบันนี้ ซึ่งส่งผลต่อการผิด
จริยธรรม และมีการละเมิดข้อกฎหมาย ซึ่งอาจะเป็นผลมาจากการพึ่งพาเรตติ้งเป็นตัวบ่งชี้ความนิยม
ของรายการแทบทั้งสิ้นดังที่กล่าวมาแล้วนั้น แม้กระทั่ง ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะเองก็มีการวัด
ความนิยมของผู้ชมจากเรตติ้งเหมือนกับช่องธุรกิจอื่น ๆ เช่นกัน ถึงแม้ในช่วงหลังมานี้จะมีการวัดจาก
ผลตอบกลับทางสังคม (SROI หรือ Social Return on Investment) อยู่บ้างก็ตาม แต่นั่นก็ยังเป็น
สิ่งที่ยังทำได้ยาก ดังนั้น หากพิจารณาในมุมมองของแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ของสื่อ
ในต่างประเทศซึ่งมักจะไม่มีการพึ่งพิงระบบสปอนเซอร์ (Sponsor) เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนของ
ประเทศไทย โดยในต่างประเทศจะทำในรูปแบบของระบบบอกรับสมาชิก (Membership) ร่วมอยู่
ด้วยสำหรับผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการที่มีคุณภาพหรือรายการที่ให้คุณค่ามากกว่ารายการทั่ว ๆ ไป
จึงทำให้องค์กรสื่อสามารถอยู่ได้จากเงินค่าบอกรับสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินจากสปอนเซอร์
ที่ลงโฆษณาในรายการโดยพิจารณาจากเรตติ้งเป็นสำคัญ
“ทุกวันนี้ Netflix ใครว่ามันคือสื่อทางเลือก ซึ่งมันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นสื่อหลักไปแล้ว เรา
ยอมจ่ายเพื่ออยากดูอะไรดี ๆ ใน Netflix”
“New York Times ซึ่งที่น่าสนใจคือเขามีการปรับตัวเองอย่างเห็นได้ชัดในช่วงประมาณ 3 ปี
ที่ผ่านมา เขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเลยว่าเขาจะเป็น Premium Content”
นอกจากนี้ รูปแบบธุรกิจด้านสื่อมวลชน โดยเฉพาะทีวีของไทยนั้นมีรูปแบบทางธุรกิจที่ตั้งต้น
มาจากเงินทุนที่ใช้ในการประมูลสัญญาณด้วยระบบ Money Contest เป็นหลัก ซึ่งนับเป็นต้นทุนที่
ผู้ประกอบการต้องแบกรับส่วนหนึ่งแล้วนั้น หากพิจารณาจากกรณี ศึกษาของประเทศเกาหลีที่ ให้
กระทรวงวัฒนธรรม เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการพิจารณา
เนื้อหาของรายการที่จะออกอากาศของแต่ละสถานีร่วมด้วย ซึ่งจะไม่ใช่การพิจารณาจากจำนวนเงิน
งบประมาณในการประมู ล เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ดั ง นั้ น จากการที่ ทุ ก หน่ ว ยงานหรื อ แม้ ก ระทั่ ง ผู้ ช ม
มีความหวังมากว่าประเทศไทยจะมีโทรทัศน์ที่มีความหลากหลาย แต่สุดท้ายแล้วในเมื่อรูปแบบธุรกิจ
สื่อของประเทศไทยมี จุดเริ่มต้นมาจากงบประมาณในการลงทุน จึงทำให้ผู้ป ระกอบการสื่อต่าง ๆ
ย่อมต้องแสวงหาผลกำไรเพื่อตอบกลับจากการลงทุนนั้นเช่นกัน
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ทั้งนี้ การตั้งต้นของธุรกิจสื่อ ในประเทศไทยที่เอาเรื่องการตลาดแบบเสรี หรือเงินลงทุนเป็น
หลัก ผลที่ตามมาจึงเป็นการแสวงหาผลกำไรสูงสุด สำหรับในต่างประเทศเองพบว่ามีการดำเนินการ
หลากหลาย เช่ น รูป แบบ Funding Crowdsourcing เป็ น ต้ น ในอี ก ด้ านหนึ่ งนั้ น ทางหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งหรื อ กสทช. ก็ ค วรเข้ า มามี บ ทบาทในการสร้ า งการเรี ย นรู้ ให้ กั บ ผู้ ช มด้ ว ย เช่ น ควรมี
การแทรกแซงทางสั งคม (Social Sanction) ที่ ผู้ ช มต้ อ งเข้ าใจและสามารถเลื อ กเปิ ด รั บ เนื้ อ หาที่
เหมาะสมได้ และควรต้องแบนสื่อที่นำเสนอเนื้อหารายการที่คำนึงถึงแต่เรตติ้ ง รวมทั้งการไม่สนับสนุน
การซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ให้การสนับสนุนสื่อ หรือเป็นสปอนเซอร์รายการที่มีการนำเสนอเนื้อหาที่
ไม่ เหมาะสม และละเมิ ด จริย ธรรมในระดั บ ภาคประชาสั งคม ซึ่ งตั ว อย่ างหนึ่ งที่ เห็ น ได้ ชั ด ในช่ ว ง
เหตุ ก ารณ์ ก ราดยิ ง โคราช ประชาชนส่ ว นหนึ่ ง ได้ มี ก ารแชร์ ข้ อ ความในเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
เพื่อต่อต้านการนำเสนอภาพข่าว หรือเรื่องราวที่ไม่อยากดู ไม่อยากรู้ ไม่อยากเห็น ซึ่งเป็นรูปแบบ
การเรี ย นรู้ ท างสั ง คมรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง สามารถนำไปกำหนดแนวทางในการทำงานของสื่ อ โดยไม่
จำเป็นต้องพึ่งพาเรตติ้งจากการละเมิดจริยธรรม
“Social Sanction ที่ สั ก ครู่ บ อกคื อ อย่ า งกรณี ก ราดยิ งโคราชคนในทวิ ต เตอร์ช่ ว ยกั น ติ ด
เทรนด์ว่าช่องนี้ไม่โอเค”
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ภาพที่ 4.14 แสดงการส่งต่อข้อมูลรูปแบบการแทรกแซงทางสังคม

ที่มา: www.ชัวร์ก่อนแชร์.com สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
ดังนั้น ผลการศึกษาจึงสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีส่วนช่วยในการกำหนด
รูปแบบหรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจสื่อหรือ Business Model แบบใหม่ขึ้น ที่อาจไม่จำเป็นต้อง
พึ่ งพาเรตติ้ งเพี ย งอย่ า งเดี ย ว หากต้ อ งดำเนิ น ไปพร้ อ มกั น กั บ การขั บ เคลื่ อ นพลั งภาคประชาชน
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรสื่ออาจจะไม่ต้องถูกกำกับด้วยเงิน งบประมาณ
หรือเรตติ้งอย่างเช่นที่เป็นอยูใ่ นปัจจุบัน
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2.2 สภาพปัญหาด้านความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรสื่อ
นอกจากสภาพปัญหาด้านการกำกับดูแลกันเองขององค์กรสื่อ และระบบธุรกิจขององค์กรสื่อตามที่
กล่าวมาแล้วนั้น ยังพบว่าสภาพปัญหาด้านความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรสื่อ เป็นสิ่งสำคัญที่
ส่งผลต่อการละเมิดจริยธรรมของการทำหน้าที่สื่อมวลชนในระดับบุคคลอีกด้วย โดยเฉพาะเรื่องการ
ขาดความรู้ความเข้าใจเชิงประเด็นของบุคลากรสื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย
ทางเพศ เด็ก สตรี คนพิ การ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความรู้เท่ าไม่ถึงการณ์ ของ
บุคลากรสื่อ เป็นต้น
1) ปัญหาด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสื่อ
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชนในระดับ
บุคคล คือ ปัญหาด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ ปฏิบัติงานสื่อที่ยังมีประสบการณ์ในการ
ทำงานน้อยนั้น ย่อมมีความเสี่ยงต่อการประพฤติผิดจริยธรรมมากกว่า ในกรณีที่การกระทำนั้นเกิดขึ้น
จากความไม่ ตั้ งใจหรือ รู้เท่ า ไม่ ถึ งการณ์ เช่ น กรณี ก ารนำเสนอข่ าวกราดยิ งโคราช ได้ มี ผู้ สื่ อ ข่ า ว
สถานีโทรทั ศน์แห่งหนึ่งใช้วิธีการ Facebook Live ในการถ่ายทอดข่าว และดึงสัญ ญาณนั้น เข้าสู่
หน้าจอโทรทัศน์ และได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียว่าสิ่งที่รายงานไปกระทบต่อ
การทำงานของเจ้าหน้าที่ และหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีคำสั่งจากทาง กสทช. ให้ยุติ Facebook Live
เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ การใช้กฎหมายมากำกับ อาจจะไม่ได้ มีพลังมาก
พอ เพราะทุกวันนี้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
นั้ น ได้ มี ก ารนำเสนอเหตุ ก ารณ์ ไ ปก่ อ นแล้ ว เนื้ อ หาข่ า วทุ ก ไลฟ์ ถู ก รายงาน และผลกระทบ
ต่าง ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงมีบทบาทเข้ามาจัดการภายหลังเท่านั้น
โดยจากกรณีนี้ พบว่า เกิดข้อสังเกตใน 2 ประการ คือ ประการแรก เรื่องประสบการณ์ในการ
ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในระดับบุคคล และอาจรวมไปถึงความสามารถในการพิจารณาการนำเสนอ
ข่าวที่ถูกถ่ ายทอดจากโซเชียลมีเดียขององค์กรสื่อ ในกรณี เนื้อหาข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคม และ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อื่น ๆ หากผู้สื่อข่าวมีประสบการณ์ ในการทำงานข่าวภาคสนามน้อย
องค์กรสื่อย่อมมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบเนื้อหาข่าวที่ ถูกนำเสนอออกไป ประการ
ที่สอง คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวที่นำเสนอ และความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางที่ใช้รายงานข่าว
ซึ่ งในกรณี นี้ ก ารนำสั ญ ญาณภาพจากโซเชี ย ลมี เดี ย หรือ Facebook Live เข้ าสู่ ห น้ าจอโทรทั ศ น์
ซึ่งจัดเป็นช่องทางการสื่อสาร ส่วนเนื้อหาที่ถูกนำเสนอผ่าน Facebook Live เป็นเนื้อหาข่าวที่ส่งผล
ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น การสั่งปิด Facebook Live อาจยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรง
ประเด็นมากนัก แต่ควรให้มีการยุติการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้น การพิจารณาย่อมมีความ
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แตกต่ า งกั น ซึ่ ง หากการนำเสนอข่ า วใน Facebook Live ครั้ ง นั้ น ไม่ ได้ ถู ก นำขึ้ น หน้ า จอที วี โดย
สื่อมวลชน แต่ถูกนำเสนอผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือ
การดูแลของ กสทช.
ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมของสื่อเป็นไปอย่างสอดคล้องกันจึงควรมีการแก้ไขปัญหา
ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสื่อ และประชาชนผู้ใช้สื่อเองจึงเป็นประเด็นสำคัญที่
กสทช. จำเป็ น ต้ อ งสร้างการเรียนรู้ในเรื่อ งการนำเสนอข้อ มู ลข่ าวสารอย่ างเหมาะสมทั้ งในระดั บ
บุคลากรสื่อ และในระดับภาคประชาชน โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารเชิงประเด็น ซึ่งมี
ลั ก ษณะเฉพาะของประเด็ น ที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป ซึ่ งที่ ผ่ านมานั้ น การดำเนิ น งานส่ วนใหญ่ ในการ
เสริมสร้างประสบการณ์สื่อมวลชนให้กับบุคลากรสื่อยังคงอยู่ในภาคสมัครใจเท่านั้น
2) ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเชิงประเด็นของบุคลากรสื่อ
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อจริยธรรม คือ การขาดความรู้ความเข้าใจเชิงประเด็นของ
บุคลากรสื่อ ซึ่งในบางครั้งประเด็นข่าวที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการนำเสนอ ตลอดจน
ข้อความ และการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น การนำเสนอข่าวของผู้ทำแท้ง หรือ
เอาลูกไปทิ้ง การใช้คำระหว่างผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหา หรือนักโทษหรือผู้ก่อการร้าย มีความแตกต่าง
กัน อย่ างไร กรณี ไหนควรใช้ และกรณี ไหนไม่ ค วรใช้ ค ำอย่ างไร หรือ แม้ แ ต่ ก ารใช้ ค ำผู้พิ ก าร และ
คนพิ ก ารเราควรใช้ ค ำใดในการเรี ย กขานหรื อ กล่ า วถึ ง เป็ น ต้ น ซึ่ ง การนำเสนอโดยขาดความรู้
ความเข้าใจ เชิงประเด็น อาจกลายเป็นการตัดสินการกระทำของผู้ตกเป็นข่าวตามความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนเอง ดังนั้น ปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจ เชิงประเด็น ตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของบุคลากรสื่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการนำเสนอข่าวเป็นอย่างยิ่ง
“เคยใช้คำว่า โกงเงินของผู้พิการซึ่งความรู้สึกของเรามันดูซอฟท์มากเลยนะคำว่าผู้พิก าร แต่
ตามกฎหมายหรือข้อเรียกร้องคือ เขาต้องการให้เรียกว่าคนพิการ”
สำหรับปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเชิงประเด็นของผู้สื่อข่าวที่ผ่านมา เช่น กรณีการนำเสนอ
ข่าว “น้องโยโย่” ซึ่งทำให้องค์กรวิชาชีพสื่อ ซึ่งประกอบด้วย สภาวิชาชีพข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เตือน
สื่ อ ต่ อ การเสนอข่ าวเยาวชน โดยองค์ ก รสื่ อ ระบุ ถึ งห่ วงใยการนำเสนอข่ าวเยาวชน ผ่ านโทรทั ศ น์
หนั งสื อพิ ม พ์ เว็บ ไซต์ เสนอข่ าวการหายไปจากบ้ านของนั กเรีย นวัย 14 ปี ซึ่ งครอบครัวต้ องการ
กระจายข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเป็นอีกช่องทางในการช่วยติดตาม แต่เมื่อมีการพบตัวเยาวชนแล้ว
ซึ่ งเป็ น เรื่อ งที่ น่ ายิน ดี กับ ครอบครัว แต่ ป รากฏเป็ น ลั กษณะของข่ าวอีก ประเภท ที่ อ าจจะเข้ าข่าย
การล่อลวง หรือไม่ ซึ่งผู้ปกครองของเยาวชนสามารถใช้สิทธิที่พึง มีตามกฎหมายในการดำเนินคดีได้
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เพือ่ ไม่เป็นการละเมิดความเป็นเยาวชนที่มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะ และรักษาไว้ซึ่งอนาคตของเยาวชน
ที่จะต้องเติบโตและใช้ชีวิตในภายภาคหน้า สื่อมวลชนควรพึงมีส่วนในการไม่เป็นผู้ละเมิดและซ้ำเติม
ควรระวังในการนำเสนอชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรี ยน ที่อยู่ของเยาวชนและรูปของเยาวชน และ
บุคคลในครอบครัวตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ
เป็นต้น5 ในกรณีนี้หากสื่อผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ในประเด็นสิทธิเด็กและสตรี
จะทำให้สามารถนำเสนอข่าวได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและไม่เกิดการละเมิดจริยธรรมสื่อ
ภาพที่ 4.15 แสดงส่วนหนึ่งของจดหมายเปิดผนึกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กรณี “น้องโยโย่”

Spring News, เตือนสื่อ!! เสนอข่าว “โยโย่” ให้ระวัง กระทบสิทธิเด็ก,
(ออนไลน์: https://www.springnews.co.th/news/418762 , สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563)
5
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“ถ้ามันเฉพาะกรณี อย่างเช่น การอบรมเกี่ยวกับการสื่อข่าวในภาวะเฉพาะด้าน ภาวะอ่อนไหว
ภาวะวิกฤติ อาจจะสามารถใช้เป็นให้เข้าพื้ นที่แบ่งเป็นโซนที่ใกล้เข้าไปได้ถ้าเกิดผ่านการอบรมเฉพาะ
ด้านแล้ว”
2.3 สภาพปัญหาด้านการขาดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจริยธรรมวิชาชีพสื่อ
ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพจริยธรรมวิชาชีพสื่ออยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบว่าสื่อมวลชนยังคงมีการนำเสนอข่าวสารโดย
ละเมิดจริยธรรมสื่อให้พบเห็นบ่อยครั้ง อาจเนื่องจากสภาพปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจ หรือเจตคติ
ส่วนบุคคลของบุคลากรสื่อ อย่างไรก็ตาม กลไกการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจริยธรรมวิชาชีพสื่อ
ที่เหมาะสม และการยกระดับวิชาชีพสื่อมวลชน ยังคงเป็ นสิ่งจำเป็น และต้องมีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอกย้ำและกระตุ้นเตือนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี
ปัญหาด้านจริยธรรมส่วนบุคคลและเจตคติของบุคลากรสื่อ
ประเด็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อจริยธรรมสื่อ พบว่า เกิดจากเจตคติและพฤติกรรม
ส่วนบุคคล ซึ่ งเป็นปัญ หาที่ขึ้นเฉพาะบุคคลมากกว่า เนื่องจากขณะนี้ ผู้สื่อข่าว หรือผู้ประกาศข่าว
มีความพยายามในการสร้างบุ คลิกเฉพาะ หรือคาแรคเตอร์ ที่โดดเด่นให้ กับ ตัวเอง ในลักษณะของ
แบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Brand) เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าปัญหาด้านจริยธรรมและ
เจตคติส่วนบุคคลเป็นเรื่องของรสนิยม รวมทั้งเรื่องความรู้ของบุคคลด้วย แต่ ในขณะเดียวกันตัวของ
บรรณาธิการเองก็ต้องมีส่วนในการควบคุมดูแลด้วย เพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระดับของบุคคลอาจ
ส่งผลไปยังภาพลักษณ์ขององค์กรสื่อต้นสังกัดได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีพบว่าการแสดงออก
ด้านจริยธรรมของบุคคลด้านสื่อ ก็อาจได้รับ การสนับ สนุน จากองค์กรเพื่ อสร้างกระแส Personal
Brand ของบุคลากรสื่อได้เช่นกัน เช่น กรณีผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศของทีวีช่องหนึ่ง ที่มีการ
รายงานข่าวร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติต่าง ๆ หรื อกรณีผู้ประกาศชายซึ่งมีประสบการณ์สูงในการ
รายงานข่าว แต่มักมีการตัดสินบุคคลที่ตกเป็นข่าวจากมุมมองของตนเอง และมัก มีการใช้กริยาวาจา
ก้าวร้าวต่อ บุ คคลที่ ตกเป็ น ข่าวเสมอ เป็ น ต้น ซึ่ ง แม้ จะพบว่ามีการเกิด กรณี เช่ นนี้ ขึ้น แต่ องค์ก รสื่ อ
ต้นสังกัดยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการละเมิดจริยธรรมของบุคลลากรสื่อ อีกประการหนึ่ง คือ
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้ผ่านการอบรมวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเข้มข้น หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษา
ในด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงอาจทำให้ขาดความรู้
ความเข้าใจในดำเนินงาน และหลักการดำเนินงานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการยกระดับ
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วิ ช าชี พ และมาตรฐานวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน ยั ง คงได้ รั บ การถกเถี ย งกั น อยู่ เสมอถึ ง คุ ณ สมบั ติ และ
คุณลักษณะของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในด้านนี้ ว่าควรมีแนวทางในการสร้างมาตรฐานของบุคลากร
ในด้ านนี้ อ ย่ างไร เช่ น การตั้ งคำถามว่ าแนวทางการยกระดั บ วิ ช าชี พ ด้ วยการสอบหรือ การอบรม
ในหลักสูตรด้านการสื่อสารมวลชน หรือการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อที่มีอยู่นั้น เป็นเงื่อนไข
ในการทำงานเป็นผู้สื่อข่า วหรือเป็นผู้ประกาศข่าวนั้ น มีขอบเขตอย่างไร จะมีอำนาจมากขนาดไหน
เพราะถ้าหากมีอำนาจมากในทางกลับกันจะกลายเป็นว่าสื่อมวลชนก็จะมีอิสระในการทำงานน้อยลง
เพราะอาชีพสื่อเองมีความแตกต่างจากแพทย์หรือวิศวกร ที่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพและหากไม่
มีใบประกอบวิชาชีพนี้ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และกลายเป็นเงื่อนไขเรื่องความเป็นอิสระในการทำ
หน้าที่ในท้ายที่สุด ดังนั้น การป้องกันปัญหาจริยธรรมสื่อในระดับบุคคล ผ่านกลไกขององค์กรวิชาชีพ
จึงยังคงดำเนินการได้โดยใช้ระเบียบข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเท่านั้น เช่น
การตัดสิทธิการเป็นสมาชิกขององค์กรสื่ อ แต่ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม
กสทช. ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ควรเร่งให้มีศึกษาถึงการกำหนดแนวทาง
ในการยกระดับวิชาชีพและมาตรฐานทางจริยธรรมที่สามารถนำมาใช้ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
“มองว่าเรื่องของการ Certify ของไทยมันลักลั่น ตัวอย่างเช่น กรณีของผู้ประกาศ คือจะบังคับ
หรือไม่บังคับก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหม ทุกวันนี้ต้องขอสารภาพเลยว่าจัดรายการวิทยุแล้วก็ประกาศข่าว
เป็นผู้ประกาศที่ไม่มีใบผู้ประกาศ”
2.4 ประมวลสภาพปั ญ หาด้านจริยธรรม และการกำกับ ดู แลกัน เองของสื่ อมวลชนของ
ประเทศไทย : กรณีศึกษาตัวอย่าง
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาจริยธรรมสื่อมวลชนของประเทศ โดยใช้กรอบแนวทาง
ตามคู่ มื อ จริย ธรรม และการกำกั บ ดู แลกั น เองในกิ จการกระจายเสี ยงและกิจ การโทรทั ศ น์ พบว่า
มีประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่ อสารมวลชน ด้านนิเทศศาสตร์ ตระหนั กถึงความรุนแรงของปัญหา
ในระดับมาก และมักพบการกระทำผิดละเมิดจริยธรรมบ่อยครั้ง ทั้งในระดับองค์กรสื่อ และในระดับ
บุคคลากรสื่อที่สำคัญ คือ หลักความเป็นอิสระ หลักสิทธิมนุษยชน หลักความถูกต้องเที่ยงตรง และ
หลักผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งทั้ง 4 หลักการนี้ถือเป็นหัวใจของการทำหน้าที่ของบุคลากรสื่อ อันจะ
นำไปสู่หลักจริยธรรมในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
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1) หลักความเป็นอิสระ
1.1) หลักความเป็นอิสระระดับองค์กรสื่อ
สำหรับ ประเด็น เรื่อ ง หลั ก ความเป็ น อิส ระในระดั บ องค์ ก รสื่อ นั้ น อาจจำเป็ น ต้ องพิ จารณา
ประเด็นว่ามีความอิสระจากอะไร เช่น อิสระจากเจ้าของสื่อ อิสระจากอำนาจทุนภายนอก กรณีนี้หาก
ธุรกิจสื่อมวลชนไทยยังคงเป็นไปตามกลไกทางการตลาดดังเช่นทุกวันนี้ หลักความเป็นอิสระ ก็เป็นสิ่งที่
ยากต่อการจัดการกระบวนการทางจริยธรรม เพราะการดำเนินงานของสื่อมวลชนย่อมต้องขึ้นอยู่กั บ
แหล่งทุน และผู้สนับสนุนรายการ หรือแม้แต่ช่องสื่อที่เป็นเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ช่อง 11
และช่อง 5 ก็ย่อมไม่สามารถดำเนินงานหน้าที่สื่อมวลชนในการตรวจสอบการทำงาน (Surveillance)
ของรัฐ บาล และกองทั พ ได้ อ ย่ างเต็ ม ที่ ดั งนั้ น หากพิ จ ารณาจากจริย ธรรมสื่ อ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี
สื่อมวลชน ซึ่งแต่ละแนวคิดก็มีลักษณะเฉพาะที่มีความเป็นอิสระต่อบางเรื่อง และไม่เป็นอิสระต่อ
บางเรื่อง เช่น ถ้าเป็ นอิส ระต่ออำนาจรัฐ ก็มักจะไม่เป็น อิสระต่อระบบทุน หรือเจ้าขององค์กรสื่อ
เป็นต้น สำหรับองค์กรสื่อในประเทศไทยแล้ว อาจพบว่า มีองค์กรสื่อในระบบโทรทัศน์และวิทยุอยู่ใน
3 ลักษณะ ได้แก่ องค์กรสื่อของภาครัฐ องค์กรสื่อของภาคเอกชน และองค์กรสื่ อสาธารณะ หากจะ
พิจารณาเชิงลึกลงไปแล้ว อาจมีการตั้งคำถามว่าองค์กรสื่อสาธารณะของไทย ที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวนั้น
มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงหรือไม่
ภาพที่ 4.16 แสดงจำนวนการถือครองคลื่นความถี่วิทยุโดยหน่วยงานรัฐ

ที่มา: เว็บไซต์ https://www.bbc.com/thai/thailand-39180046, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
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จากภาพที่ 4.16 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคลื่นความถี่วิทยุของประเทศไทยนั้น ยังคงถูกถือครองโดย
กองทั พ หรื อ หน่ ว ยงานทหารเป็ น ส่ ว นใหญ่ รองลงมาเป็ น การถื อ ครองค ลื่ น ความถี่ โ ดย
กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่กลายเป็นเครื่องมือของภาครัฐ
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การทำงานขององค์กรสื่อในสังกัดกองทัพหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐ
จึงทำให้สื่อขาดอิสระในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนตามหลักเรื่องความเป็นอิสระ
ในระดับองค์กรสื่อ นอกจากนี้ ในกรณีของสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 นั้น นับว่าเป็นโครงข่ายสัญญาณที่มี
ทีวีดิจิทัลมาใช้มากที่สุด และส่งผลให้กองทัพบกเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศด้ วยเช่น กั น ซึ่ งเป็ น เครื่อ งบ่ งชี้ ได้ อ ย่ างชั ด เจนว่าผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หารายการต่ าง ๆ จำเป็ น ต้ อ ง
ดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดโดยภาครัฐหรือกองทัพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและผลประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเอง
ภาพที่ 4.17 แสดงโครงข่ายสัญญาณทีวีดิจทิ ัลของ ททบ. 5

ที่มา: เว็บไซต์ https://www.bbc.com/thai/thailand-39180046, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถานีโทรทัศน์ ททบ. 5 เองนั้น ได้ประกาศจุดยืนในการครบรอบ
62 ปี ยังคง “เป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคง ผลิตและนำเสนอข่าวสาร สาระ ถูกต้อง เป็นกลาง
เชื่อถือได้” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนภายใต้การบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์กรซึ่งเป็นทหารแทบทั้งสิ้น ดังนั้น ปัญหาสำคัญของ ททบ. 5 ในการทำหน้าที่สื่อมวลชน
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ย่อมต้องแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงความชัดเจนเรื่องความเป็นอิสระของสถานีที่ถูกแยกออกจากการ
บริหารงานโดยทหารหรือกองทัพ
ภาพที่ 4.18 แสดงข่าวประชาสัมพันธ์จุดยืนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนของ ททบ.5

ที่มา: เว็บไซต์ https://www.ryt9.com/s/prg/3088728, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

1.2) หลักความเป็นอิสระระดับบุคลากรสื่อ
สำหรับปัญหาระดับบุคลากรสื่อที่สำคัญที่สุดเป็นปัญหาระดับนโยบาย เพราะว่าระดับนโยบาย
มักมีผลกระทบต่อปรัชญาหรืออุดมการณ์โดยตรง โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอิสระโดยหลักการแล้ว
ถ้าเกิดบุคลากรสื่อไม่สามารถมีอิสระในการทำข่าวได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือว่าโดยอำนาจ
การเมืองหรือนโยบายขององค์กร ดังนั้น ความเป็นอิสระในระดับองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อ
ความเป็นอิสระในระดับบุคคล ซึ่งจริยธรรมในระดับตัวของบุคคลนั้น มีทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจละเมิด
จริยธรรม โดยเรื่องของความไม่ตั้งใจมาได้จากทั้งความประมาทเลินเล่อหรืออาจจะมาจากความมักง่าย
ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน และบางครั้งเกิดขึ้นจากเจตคติส่วนตัวของบุคคลกรสื่อเอง อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าหลักความเป็นอิสระระดับบุคลากรสื่อนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายในการ
บริหารงานขององค์กรสื่อต้นสังกัดเป็นหลัก บางองค์กรสื่ อให้อิสระกับผู้สื่อข่าวในการนำเสนอประเด็น
ข่าวที่เห็นว่าสำคัญได้อย่างอิสระมากพอสมควร แต่องค์กรสื่อส่วนใหญ่มักระบุประเด็นข่าวหรือกรอบ
ในการนำเสนอข่าวที่สามารถสร้างเรตติ้งให้กับรายการได้ จึงทำให้บุคลากรสื่อขาดความเป็นอิส ระใน
การนำเสนอข่าวและจำเป็นต้องทำตามนโยบายขององค์กร ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิ ดจริยธรรมสื่อใน
ท้ายที่สุด ทั้งนี้ มีการตั้ งข้อสังเกตประการหนึ่งขึ้นในเรื่องการอบรมหรือปลูกฝังจริยธรรมสื่อซึ่งมัก
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เกิดขึ้นในระดับปัจเจกบุคคลในระดับผู้ปฏิบัติงาน แต่การจัดการหรือการดำเนินงานด้านจริยธรรมสื่อ
ในระดับองค์กรหรือในระดับนโยบายมักยังไม่พ บเห็นมากนัก จากกรณี นี้ ถึงแม้ว่าตัวบุคคลกรสื่อ
ต้องการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรม แต่นโยบายการดำเนินงานขององค์กรไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน
ระดับบุคคล ก็ไม่อาจแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ และอีกข้อสังเกตหนึ่งที่พบว่า เจ้าของธุรกิจสื่อหรือผู้บริหาร
องค์กรสื่อในระดับนโยบายมักไม่ใช่ผู้ที่เคยเป็นบุคลากรสื่อมาก่อน ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารงานด้วย
การขาดจิตวิญญาณของสื่อมวลชนในที่สุด
“เวลาอ่านข่าวก็จะมีคำสั่งมาว่าข่าวนี้ช่วยขยี้หน่อย เราก็รู้สึกว่าขยี้นี่นิเทศศาสตร์ไม่ได้สอน
นะ”
สำหรับประเด็นเรื่องหลักความเป็นอิสระระดับบุคลากรสื่อ นั้น เมื่อสื่อย่อมต้องทำงานเพื่อ
ตอบสนองนโยบายขององค์ ก รสื่ อ ในทางหนึ่ ง แล้ ว พบว่ า ยั ง มี สื่ อ มวลชนบางคนที่ พ ยายามหา
ช่ อ งทางการสื่ อ สารอื่ น เพื่ อ นำเสนอข่ า วสารที่ ต นเห็ น ว่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน ซึ่ ง
เนื้อหาในบางประเด็นไม่สามารถนำเสนอในสื่อหลั กที่ตนเองสังกัดได้ การใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน
สื่อ สังคมออนไลน์ จึงเป็ น อี ก หนทางหนึ่ งที่ สื่ อ มวลชนในระดั บ ปั จเจกบุ ค คลเลื อ กใช้ ในการทำตาม
บทบาทหน้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามสร้างความเป็นอิสระระดับบุคลากรสื่อ
ให้ กั บ ตนเอง เช่ น กรณี ข อง คุ ณ ฐปณี ย์ เอี ย ดศรี ไชย ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วในการให้ สั ม ภาษณ์ ในรายการ
The Standard Daily เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2561 ประเด็ น เรื่ อ ง เสรี ภ าพสื่ อ ไทยในปั จ จุ บั น
ในมุม มองของ ฐปณี ย์ เอียดศรีไชย “... เสรีภาพอยู่ที่ใจ อยู่ที่ตัวเรา เวลาเกิดเหตุการณ์ แบบนี้คน
อยากจะรู้ข่าวสาร ดังนั้นคือช่องทางไม่ว่าจะมีอันไหนเราสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ พี่ก็เป็นคนที่รู้สึก
ว่าเรามี ช่องทางโซเชียลมี เดีย หน้ าที่สื่อ คือรายงานข้อเท็ จจริง แต่ที่ต้องมากกว่านั้นคือให้ความรู้
ประชาชน ...” 6 จากมุมมองเรื่องความเป็นอิสระจากองค์กรสื่อนี้ ทำให้ คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ได้ใช้
พื้นที่ สื่อสังคมออนไลน์ อย่างเว็บ ไซต์ เฟซบุ๊ก “เดอะรีพ อร์ตเตอร์ ” (The Reporters) เพื่ อนำเสนอ
ข่าวสารที่ตนเห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้ชม โดยในหลายประเด็นข่าวไม่ได้ถูกนำเสนอผ่านรายการข่าวของ
ต้นสังกัด หรือองค์กรสื่อที่ต้นสังกัดคุณฐปณีย์ผลิตเนื้อหารายการข่าวให้

The Standard Daily, เสรีภาพสื่อไทยในปัจจุบัน ในมุมมองของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย,
(ออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=BFBLWb4aXMY, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563, 2562)
6
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ภาพที่ 4.19 แสดงตัวอย่างเว็บไซต์เฟซบุ๊ก “เดอะรีพอร์ตเตอร์” (The reporters)

ที่มา: เว็บไซต์เฟซบุ๊ก “เดอะรีพอร์ตเตอร์” (The Reporters). สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563
2) หลักสิทธิมนุษยชน
สำหรับปัญหาในการละเมิดจริยธรรมสื่อในประเด็นสิทธิมนุษยชนนั้น อาจเริ่มต้นจากความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ของบุคลากรสื่อ ในระดับผู้ปฏิบัติการเป็นสำคัญ ส่วนในระดับนโยบาย
นั้น อาจเกิดจากความไม่รู้ในบางครั้ง หรือความตั้งใจในการสร้างกระแสข่าวให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บุคลากรสื่อควรมีคู่มือเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชนเพื่อใช้ประกอบ
ในการทำงานด้วย เนื่องจากบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
จึงจำเป็นต้องมีกลไกหรือรูปแบบการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้าไปด้วย อย่างไร
ก็ตาม ในหลายครั้งที่ผู้สื่อข่าว หรือผู้ประกาศข่าวรู้อยู่แล้วว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมในประเด็นสิทธิ
มนุษยชน แต่ข่าวดังกล่าวอยู่ในความสนใจของผู้ชมบางกลุ่ม เช่น ข่าวเชิงดราม่า ทำให้ผู้ประกาศข่าว
บางคนใส่ความคิดเห็นและอารมณ์โดยใช้คำพูดที่หยาบคายในระหว่างการนำเสนอข่าวนั้น ซึ่งส่วนใหญ่
มั ก พบว่ า เป็ น ความตั้ ง ใจหรื อ เจตนา เพราะก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ก ารนำเสนอข่ า วในรายการนั้ น
85

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University
จะมีกระบวนการบรีฟข่าวก่อนออกอากาศ หากมีการมอนิเตอร์ หรือตรวจสอบการละเมิดจริยธรรม
ของสื่อในประเด็นละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจพบได้เป็นประจำทุกวัน และเกือบทุกช่อง
ทั้ ง นี้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า วอาจเกิ ด จากรสนิ ย มของตั ว บุ ค ลากรสื่ อ แต่ ล ะคนที่ มั ก มี
การแสดงออกแตกต่างกันไป หรืออาจเกี่ยวข้องกับ การสร้าง Personal Brand ให้กับตนเอง และ
อี ก ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการขาดความรู้ เชิ ง ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การนำเสนอข่ า วในประเด็ น ที่ มี
ความอ่อนไหว หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม บรรณาธิการเองมีส่วน
ช่วยในการให้คำแนะนำ หรือการตักเตือน ในการที่จะควบคุมดูแลการนำเสนอข่าวของบุคลากรสื่อ
ตั้งแต่การตรวจสอบสคริปต์รายการก่อนออกอากาศ
สำหรับ ประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษ ยชนของสื่อในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ “ชิงทอง
ลพบุรี” โดยที่เพจ The Reporters ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและรุก
ล้ำข้อมูลส่วนตัวของญาติ หรือครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมีเนื้อหาว่า HUMANITY: พ่อน้องไทตัลเหยื่อชิง
ทองลพบุรี ทวงถามจริยธรรมสื่อ "อัมรินทร์ทีวี" หลังเสนอข่าวทวงหนี้ เปิดข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว
ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามตัวคนร้าย แต่ปรากฏว่ามีรายการทุบโต๊ะข่าว อัมรินทร์ทีวี นำเสนอข่าว
การทวงถามหนี้จากคุณพ่อของน้องไตทัล โดยนำเรื่องราวจากเฟซบุ๊กของบุคคลรายหนึ่งที่โพสต์ภาพ
พ่อของน้องไทตัล เพื่อทวงหนี้สินที่ ติดค้าง และยังขุดคุ้ยเรื่องราวส่ วนตัวเกี่ยวกับแฟนเก่าอย่างไม่
เหมาะสม "ผมเข้าใจว่าสื่อต้องทำหน้าที่ และเป็นสิทธิของเจ้าหนี้จะมาทวงถาม แต่มันควรมีขอบเขต
ของการทำงานหรือไม่ ตอนนี้กำลังดูเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง หรือจะ
ขอความเป็นธรรม ขออย่าซ้ำเติมความสูญ เสีย แค่นี้ สภาพจิตใจของผมและภรรยาก็แย่มากแล้ว "
นอกจากเรื่องหนี้สินแล้ว รายการดังกล่าว ยังนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเรื่องแฟนเก่าของ
ตน ซึ่งเลิกรากันไปแล้ว และภรรยาตนที่สูญ เสียลูกไปก็เสียใจมากพอแล้ว ตนจึงไม่เข้าใจว่าสื่อจะ
นำเสนอประเด็นนี้ท ำไม ทั้ งที่ ตนไม่ใช่บุ คคลสาธารณะ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความ
รุนแรงเท่านั้น #TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #ชิงทองลพบุรี #จริยธรรมสื่อ7

7

เดอะรีพอร์ตเตอร์, ชิงทองลพบุรี, (ออนไลน์: https://www.facebook.com/hashtag, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563)
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ภาพที่ 4.20 แสดงข่าวที่สื่อมวลชนบางองค์กรนำเสนอข่าวโดยไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

ที่มา: สปริงนิวส์. ออนไลน์, https://www.springnews.co.th/crime/601860, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาละเมิดจริยธรรมสื่อ ประเด็นหลักสิทธิมนุษยชน จึงจำเป็นต้องสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ได้แก่ สิทธิพลเมือง สิทธิทาง
การเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม สิทธิทางวัฒนธรรม8 นอกจากประเด็นเรื่องสิทธิพลเมืองซึ่ง
เป็นกรอบในการดำเนินงานแล้ว บุคลากรสื่อยังต้องมีความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอข่าวของบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ ซึ่ งมี ความอ่อนไหวแตกต่างกัน เช่น เด็กและสตรี คนพิ ก าร คนสูงอายุ กลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ กลุ่มคนชายขอบทางสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ เชื้อชาติ ศาสนา
ที่มีความแตกต่างกันออกไป

กระทรวงยุติธรรม, ชุดความรู้สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยภาคี, (กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, มปป.)
8
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“แต่ละคนเนี่ยเคยอบรมอะไรมาบ้าง มี Expert ด้านไหน ถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้มันสามารถที่จะทำ
ได้แล้วก็ทุกคนรู้ว่านักข่าวคนนี้เจ๋งเรื่องนี้ ก็อาจจะช่วยทำให้เขามีตัวตนมากขึ้น แล้วเขาก็จะได้โชว์ใน
สิ่งที่เขาอาจจะถนัด แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องจริยธรรม เรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องอะไรของเขาเด่น”
3) หลักความถูกต้องเที่ยงตรง
สำหรับความถูกต้องเที่ยงตรงในด้านเนื้อหานั้น องค์กรสื่ออาจจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการ
ตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ น ำเสนอ (Fact Check) พบว่ า มี อ งค์ ก รสื่ อ หลายแห่ งหรื อ รายการข่ า วต่ า ง ๆ
จำนวนมากนำเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีการนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์มานำเสนอในรายการเป็นจำนวน
มาก และในหลาย ๆ ครั้งความรวดเร็วในการนำเสนอข่าวสารอาจทำให้ ขาดการคัดกรองที่ดี จึงทำให้
ประเด็ น เรื่อ งความถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรงในการนำเสนอเนื้ อ หาข่ าวสารที่ น ำมาจากสื่ อ สั งคมออนไลน์
เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนต้องระมัดระวังในการนำเสนอข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์และ
วิทยุซ้ำอีกครั้ง จนนำไปสู่การตอกย้ำข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดให้เกิดในสังคม เช่น กรณีสื่อมวลชน
ช่องหนึ่งมีการนำเสนอส่วนหนึ่งของรายการข่าวในช่วง “แชร์ออฟเดอะเดย์” ซึ่งพบว่า มีการนำเสนอ
ข่าวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ซ้ำผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งบางข่าวเมื่อได้รับการตรวจสอบในภายหลัง
กลับพบว่าเป็นข่าวปลอมและมีการตัดต่อภาพ หรือเป็นข่าวที่เกิดขึ้นนานมาแล้ว หรือเป็นข่าวที่เกิดขึ้น
ในต่างประเทศ หรือบางข่าวขาดคุณค่าความเป็นข่าว เป็นต้น
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ภาพที่ 4.21 แสดงภาพข่าวในรายการรวมข่าว “แชร์ออฟเดอะเดย์”

ที่มา: https://ch3thailandnews.bectero.com/category/share-of-the-day,
สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

นอกจากนี้ ในช่วงเกิดเหตุการณ์ โรคระบาดจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ
โควิด-19 ในปี 2563 นั้น ได้เกิดปรากฏการณ์เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตนี้ หรือ
เรียกว่า “โรคระบาดข้อมูลข่าวสาร – Infodemic” โดยการที่ประเทศไทยสามารถรับมือ และควบคุม
สถานการณ์ ไม่ให้สูงเกินขีดความสามารถด้านสาธารณสุข ส่วนสำคัญการมาจากการสื่อสาร และส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องแม่นยำ แต่ระหว่างทางก็มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเผยแพร่อยู่บ้าง จนต้องมีการ
บัญญัติศัพท์คำว่า Infodemic คือ การระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง9 ซึ่งพบว่าจากสถานการณ์
ที่มีข่าวปลอมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั้น อาจเป็นเพราะจากการที่ข้อมูลที่มีความหลากหลายหมวดหมู่
สำนักข่าว Hfocus, แนะแนวทางสกัด “infodemic” ข่าวปลอม-ข้อมูลเท็จ ซ้ำเติมสถานการณ์ “โควิด-19” ระบาดหนัก,
(ออนไลน์: https://www.hfocus.org/content/2020/04/19107, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563)
9
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รวมถึงหลากหลายแหล่งที่มา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 แหล่ง ได้แก่ 1) สื่อทุกระดับ ทั้งจากสื่อหลัก
สื่อรอง และบุคคลที่อ้างตัวเป็นสื่อ 2) ผู้เชี่ยวชาญ หลายคนอ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ และสื่อสารข้อมูลที่
ทำให้ เ กิ ด ความสั บ สน 3) คนขายของ มุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ ถื อ ในตั ว สิ น ค้ า 4) ประชาชน
รู้เท่าไม่ถึงการณ์เผลอแชร์ข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบ 5) ลวงข้ามชาติ ข้อมูลที่แปลและส่งต่อ ๆ กันมา
6) หน่วยงาน/นักการเมื อง จากการสื่อ สารที่ท ำให้เกิดความสับสน และอาจเกิดความขัดแย้งเพิ่ ม
มากขึ้นจากการไม่ลงรอยกัน 7) เกรียน/ป่วน กลุ่มคนที่ตั้งใจให้แตกตื่น และ 8) อุบัติเหตุ จากการ
สื่ อ สารที่ ข าดความครบถ้ วน เป็ น ต้ น ดั งนั้ น จึ งทำให้ เกิ ด ช่ อ งทางการตรวจสอบข่ าวสารเกี่ ย วกั บ
โควิด-19 ขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Cofact ซึ่งเกิดขึ้น จากการรวมตัวขององค์กรสื่อ และหน่วยงาน
ภาคประชาสังคม ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม โดยเปิดให้ทุกภาคส่วนได้
เข้ามามีส่วนร่วม และบทบาทในการตรวจสอบ ความถูกต้องแม่นยำข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสำคั ญ ของหลั ก ความถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรงของข้ อ มู ล ข่ า วสาร ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ สื่ อ มวลชนให้
ความร่วมมื อ กั น ในการเปิ ด พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ต รวจสอบข่ าวสารที่ ได้ รับ จากสื่ อ ต่ าง ๆ ทั้ ง
สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์
ภาพที่ 4.22 แสดงแพลตฟอร์มออนไลน์ Cofact

ที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/04/19107
4) หลักผลประโยชน์สาธารณะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบั นนี้พบว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่มัก
ให้ความสำคัญกับข่าวเชิงอารมณ์ (Sensualization) หรือข่าวที่เร้าอารมณ์ผู้รับสาร ตัวอย่างเช่น กรณี
การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 สื่อให้ความสำคัญ ในการกรอบข่าว (Framing) หรือการเน้นย้ำ
และนำเสนอเพี ย งเฉพาะบางประเด็ น ที่ ส ามารถสร้างความสนใจ และเร้าอารมณ์ ผู้ ช ม ผู้ ฟั ง เช่ น
ประเด็ น เรื่ อ งจำนวนผู้ ที่ ติ ด เชื้ อ แล้ ว เท่ า ไหร่ จำนวนผู้ เสี ย ชี วิ ต แล้ ว เท่ า ไหร่ หรื อ นำเสนอภาพ
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ห้างสรรพสินค้าที่มีประชาชนไปซื้อสินค้ามากักตุนไว้ ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคกำลังจะ
ขาดตลาด ซึ่งเนื้อหาข่าวในลักษณะดังกล่า วค่อนข้างเร้าอารมณ์และก่อให้เกิดความตื่นตระหนก และ
หากมองในแง่ประโยชน์สาธารณะแล้วเกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งสื่อควรนำเสนอถึงข้อมูลและข้อเท็จจริง
ทางการแพทย์ และวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาด หรือ
วิธีการแนวทางในการสำรวจตนเอง หรือความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ในการรักษา
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงหลักผลประโยชน์สาธารณะมากกว่า
สำหรับ กรณี ก ารแพร่ระบาดของไวรัส โควิ ด -19 องค์ ก รวิช าชี พ สื่ อ มวลชน ประกอบด้ วย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิม พ์
แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงาน
กลางสื่อมวลชนไทย ได้ออกแถลงการณ์ขอให้สื่อมวลชนทุกสำนักยึดมั่นจริยธรรม โดยนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารตาม “แนวทางการปฏิ บั ติ งานของสื่ อ มวลชนในภาวะวิก ฤต” ในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคและภัยสุ ขภาพที่อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน
ซึ่งระบุว่า “พึงระมัดระวังการสร้างความตื่นตระหนก จากการนำเสนอโดยการคาดเดา หรือไม่ได้รับ
การยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสาเหตุการแพร่
ระบาดของโรค หรือสถานการณ์ ภั ยสุขภาพ รวมถึงวิธีการป้องกัน แก้ไข และรักษา” เพื่ อนำไปสู่
การบรรเทาความเสียหายและคลี่คลายวิกฤตการณ์ นอกจากนี้ ต้องศึกษากฎหมาย ข้อกำหนด หรือ
ข้อตกลงที่บังคับใช้ในภาวะวิกฤต เพื่อมิให้การปฏิบัติงานข่าวกระทบต่อประโยชน์หรือความปลอดภัย
สาธารณะ10

TNNTHAILAND, 6 องค์กรวิชาชีพสื่อเรียกร้องนำเสนอข่าวโควิดยึดจริยธรรม.
(ออนไลน์: https://www.tnnthailand.com/content/31989#, สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563)
10
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ภาพที่ 4.23 แสดงภาพข่าวการออกแถลงการณ์ของ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ กรณีนำเสนอข่าวโควิด-19

ที่มา: https://www.tnnthailand.com/content/31989#, สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563
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2.5 ประมวลสภาพปั ญ หาด้านจริยธรรม และการกำกับ ดู แลกัน เองของสื่ อ มวลชนของ
ต่างประเทศ: กรณีศึกษาตัวอย่าง
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้สามารถสื่อสารได้รวดเร็ว ครอบคลุม และสามารถเชื่อมโยง
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเข้าด้วยกัน โดยรูปแบบการสื่อสารผ่านทางดิจิทัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชนในการสื่ อ สารเพิ่ ม มากขึ้ น ประกอบกั บ การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสั งคม
สืบเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางธุรกิจระหว่างสื่อใหม่ สื่อในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์แบบดั้งเดิม และการสื่อสารความขัดแย้งทางสังคม อุดมการณ์ ปัญหาความมั่นคง สงคราม
การก่ อการร้าย และการอพยพของประชาชนจำนวนมากจากภู มิลำเนาตลอดจนการแบ่ งขั้วของ
แนวคิ ดทางการเมื อง ได้ ส ร้างปั ญ หาใหม่ ๆ ที่ ท้ าทายจริยธรรมสื่ อ มวลชน โดยเฉพาะปั ญ หาการ
เผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) ข้อมูลที่ผิด (Misinformation) ข้อมูลบิดเบือน (Disinformation)
และข้อมูลประสงค์ร้าย (Mal-information) อย่างแพร่หลายผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
สร้ า งปั ญ หาการแบ่ ง แยก ขั ด แย้ ง ทางสั ง คม และปั ญ หาต่ อ ความไว้ ว างใจของประชาชนที่ มี ต่ อ
สื่อมวลชน11 โดยมีตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ ปัญหาการรายงานข่าวเกี่ยวกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาคนที่ 45 และ
การเพิ่มขึ้นของข้อความที่ทำให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการโจมตี
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ตลอดจนระหว่างเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ
ประเทศจีน ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ที่แสดงถึงปั ญหามาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมของ
สื่อมวลชน 12 โดยสามารถประมวลสภาพปัญ หาจริยธรรมโดยใช้กรอบแนวทางตามคู่มือจริยธรรม
และการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาหลักความเป็นอิสระ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา เป็นตัวอย่างที่แสดงให้
เห็นว่าสื่อมวลชนกระแสหลัก เช่น สถานีโทรทัศน์ Fox News สามารถเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
ข้ อ ความที่ ท ำให้ เกิ ด ความเกลี ย ดชั ง ความเกลี ย ดชั งชาวต่ างชาติ ความเกลี ย ดชั งสตรี เหยี ย ดผิ ว
เหยียดศาสนา และอคติต่าง ๆ ซึ่งละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชน และมาตรฐานวิชาชีพหลายประการได้
Ireton, Cherilyn; Posetti, Julie, Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education
and training. (United State: Unesco, 2018)
12 Ethical Journalism Network, EJN ANNUAL REPORT 2017/18 Ethical Journalism: The Key to Building Trust in
the News, (UK: United Kingdom Company, 2017)
11
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ตลอดช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2016 ผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ตัวแทนพรรครีพับลิกัน (Republican) ได้ปราศรัยโดยใช้คำพูดโจมตีคนผิวดำ ชนกลุ่มน้ อยที่พูดภาษา
สเปนในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ (Latino) คนมุสลิม เกย์ และชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
การตี ต ราว่ า คน เม็ ก ซิ โ กเป็ น ผู้ ข่ ม ขื น และฆาตกร (“ Mexicans were called Rapists and
Murderers”) และชุมชนของชาวแอฟริกัน -อเมริกันเป็นสถานที่แออัด และเต็มไปด้วยอาชญากรรม
( African-American Communities were “Crime-Infested Hellholes”) ก า ร ไ ม่ ป ฏิ เ ส ธ
การสนับสนุนจากกลุ่มแนวคิดความเหนือกว่าของคนผิวขาว (White Supremacists) เช่น กลุ่มนาซี
ใหม่ (Neo Nazi) หรื อ กลุ่ ม KKK เป็ น ต้ น ตลอดจนการโจมตี คู่ แ ข่ งผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งจากพรรค
เดโมแครต (Democrat) โดยใช้ทฤษฎี สมคบคิดซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกับ “บันทึกข้อสนธิสัญญาของ
ปราชญ์อาวุโสแห่งไซออน” (The Protocol of the Elder of Zion) ซึ่งเป็นหนังสือโจมตีชาวยิว ทั้งนี้
หนังสือดังกล่าวได้รับการพิสูจน์ว่าถูกปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสต่อต้านชาวยิวในประเทศ
รัสเซีย ช่วงต้นศตวรรษที่ 20
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาที่ท้าทายมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชน จากการถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแพร่ความเกลียดชัง ข้อความที่ทำให้เกิดความเกลียดชัง และเป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่ แ นวคิ ด อุ ด มการณ์ ที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สั ง คม ถึ ง แม้ ว่ า การทำข่ า วเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีมีความสำคัญ ต่อความสนใจของประชาชน แต่การนำเสนอข่าวอย่างไม่เท่าเทียมกัน
ส่งผลให้ผู้ สมั ครจากพรรครีพั บลิ กันได้รับ การประชาสัมพั นธ์จากสื่อมวลชน และสำนั กข่าวต่าง ๆ
เป็ น มู ล ค่ าสู งถึ ง 2 พั น ล้ านเหรีย ญดอลลาร์ส หรั ฐ ฯ สู งกว่าคู่ แ ข่ งจากพรรคเดโมแครตถึ งสามเท่ า
นอกจากนั้ น การรายงานข่าวเหตุ ก ารณ์ แ ต่ ป ราศจากการวิเคราะห์ ถึ งผลกระทบ และการป้ อ งกั น
ผลกระทบของเนื้อหาแสดงความเกลียดชังดังกล่าวที่มีผลต่อประชาชน ได้สร้างคำถามต่อบทบาท
หน้าที่ทางวิชาชีพสื่อมวลชนในฐานะเป็นเครื่องมือในการประชาสั มพันธ์เนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสังคม
ตลอดจนการขาดการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ มี ก ารนำเสนอ และการขาดการยื น ยั น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐฯ ตัวแทนพรรครีพับลิกัน กับ กลุ่มแนวคิด
ความเหนือกว่าของคนผิวขาว และกับรัฐบาลต่างประเทศอย่างเป็ นทางการผ่านสื่อสาธารณะกระแส
หลัก การไม่ให้พื้นที่ในการอธิบายหรือตอบโต้แก่ผู้ที่ถูกโจมตีจากผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน อาจแสดง
ถึงความบกพร่องในการทำหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของสื่อ13
จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สื่อมวลชนถูกใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองโดยการโจมตีและ
เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเกลียดชังคนบางกลุ่ม โดยทำให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อว่าเป็นการกระทำ
13

อ้างแล้วใน 7
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ของผู้หวังผลประโยชน์ทางการเมืองของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งพิจารณาได้ว่าสื่อดังกล่าวไม่มีอิสระในการ
ทำงานเนื่องจากตกเป็ นเครื่องมื อของฝ่ายการเมือง หรือระบบทุนนิยมที่สนั บสนุนการดำเนินการ
ดังกล่าว ในกรณีนี้ นอกจากสื่อมวลชนจะไม่เป็นอิสระในการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารแล้ว เนื้อหาที่สื่อ
รายนี้ได้นำเสนอออกไป ยังเป็นเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังให้กับคนบางกลุ่มที่เข้าข่ายของการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึ่งการกระทำดังกล่าวยังส่งผลต่อไปยังการละเมิดจริยธรรมสื่อ เรื่องความไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใดของสื่อด้วย ดังจะเห็นได้ว่าในการทำหน้าที่ของสื่อดังกล่าวที่ยกตัวอย่างนั้น เพียงเพื่อเป้าหมาย
ทางการเมื อ งของฝ่ า ยการเมื อ งบางกลุ่ ม ซึ่ ง เข้ า ข่ า ยการผิ ด จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน
อย่างน้อยถึง 3 ข้อ คือ ปัญหาหลักความเป็นอิสระ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักความไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด ดังนั้น จะสังเกตได้ว่าการทำงานของสื่อที่ผิดพลาดเชิงจริยธรรมนั้น มีความเชื่อมโยงไปยัง
จริยธรรมในเรื่อง อื่น ๆ เสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกับการทำหน้าที่สื่อมวลชน
ของประเทศไทย ในช่วงที่มีการเลือกตั้ง หรือในกรณีอื่น ๆ พบว่า การทำหน้าของสื่อภายใต้บริบททาง
การเมืองนั้น มีสื่อองค์กรสื่อจำนวนหนึ่งที่ขาดความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และเอนเอียงสนับสนุน
ฝ่ายการเมืองข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ได้มีความเป็นกลางทางการเมือง แต่กรณีประเทศไทยนั้นยังไม่พบเรื่อง
การใช้ประเด็นสิทธิมนุษยชนในการโจมตีฝ่ายการเมืองตรงข้ามอย่างชัดเจนเท่ากรณีศึกษาการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา ที่ยกมานี้
2) ปัญหาหลักสิทธิมนุษยชน: กรณีสตรี และคนกลุ่มน้อย
การรายงานข่าวเกี่ยวกับการทารุณกรรม และการข่มขื นสตรีเผ่า Yezidi ชนกลุ่มน้อยซึ่งอาศัย
อยู่ในทางตอนเหนื อ ของประเทศอิรัก 14 และทางตะวัน ออกของประเทศซี เรีย ได้ก ลายเป็ น หั วข้ อ
ถกเถียงที่สำคัญต่อความเข้าใจในกรอบจริยธรรมในการรายงานข่าวเหยื่อผู้ถูกทารุณในสงคราม และ
ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปฏิบัติของสื่อตะวันตกที่มีต่อเหยื่อที่อ่อนแอ โดยสื่อตะวันตก
ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ สตรีเผ่า Yezidi จำนวน 26 คน โดยการอนุญ าตจากหัวหน้าเผ่าซึ่งเป็นผู้ชาย
ตลอดการสัมภาษณ์ แหล่งข่าวที่เป็นสตรีส่วนใหญ่ได้อธิบายถึงความไม่สบายใจต่อวิธีการตั้งคำถามจาก
สื่ อ ที่ เป็ น เพศชาย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทารุ ณ กรรม และการข่ ม ขื น
นอกจากนั้นการรายงานข่าวดังกล่าวยังส่งผลให้ครอบครัวของพวกเธอตกอยู่ในอันตราย เนื่องจาก
บางข่าวได้เปิดเผยตัวตน และรูปภาพของเหยื่อเหล่านั้น

Harb, Zahera, A case of ethical neglect: How journalists failed Yazidi women, (Online:
https://ethicaljournalismnetwork.org/ethical-neglect-journalists-failed-yazidi-women. Retrieve on 15 February
2020, 2018)
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ภาพที่ 4.24 สตรีในเผ่า Yazidi ซึ่งถูกลักพาตัวโดย ISIL และหนีออกมาได้
ถ่ายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016

ที่มา: https://ethicaljournalismnetwork.org/ethical-neglect-journalists-failed-yazidi-women
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

ปัญหาดังกล่าวได้สร้างคำถามสำคัญต่อจริยธรรมสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติของผู้สื่อข่าวในการได้รับอนุญ าตให้สัมภาษณ์เหยื่อในการทารุณกรรมของ
สงคราม ตลอดจนการพยายามเล่าเรื่องราวที่กระตุ้นความรู้สึก โดยไม่พิจารณาถึงความรู้สึกของเหยื่อ
ในเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามเล่าเรื่องราวประสบการณ์ ที่โหดร้าย การถูกทรมาน
การใช้ความรุนแรงทางเพศที่สร้า งบาดแผลทางจิตใจ และมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และร่างกาย
ของสตรีเหล่านั้นผ่านการรายงานข่าวในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการสืบสวน พร้อมการให้สัญญาว่าจะมี
ความช่วยเหลือสตรีเหล่านั้นจากสภาพการอยู่อาศัยในค่ายผู้อพยพที่แร้นแค้นเพื่อแลกกับการบอกเล่า
ประสบการณ์ที่น่ากลัว และเพื่อการขายข่าวแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive News) ในสื่อตะวันตก
ประเด็นเหล่านี้ ได้แสดงถึงความไม่เข้าใจในกรอบจริยธรรมสื่อมวลชนหลายประการ โดยเฉพาะ
หลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการไม่เคารพสิทธิของสตรีที่ถูกทำร้าย การไม่ตั้งคำถามหรือข้อสงสัย
ต่อการอนุญาตให้สัมภาษณ์โดยบุคคลอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อเหยื่อในเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสังคมที่ ผู้ ชายมี อำนาจเป็ น ใหญ่ ในชุมชนและในเผ่า ตลอดจนแนวทางการเล่าเรื่องราวดังกล่าว
ที่ลดทอนบริบทของเหตุการณ์จนทำให้เรื่องของสตรีชาวเผ่า Yazidi กลายเป็นเพียงเรื่องราวกระตุ้น
ความรู้สึกจากปัญหาความขัดแย้งในดินแดนที่ห่างไกล แต่มิได้พยายามใส่ใจในความรู้สึกของเหยื่อ
ในเหตุการณ์ ได้กลายเป็นการรายงานข่าวที่มีอคติ และปราศจากความพยายามเข้าใจความแตกต่าง
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ระหว่างวัฒนธรรม อีกทั้งมิได้แสดงถึงการให้โอกาสกลุ่มสตรีดังกล่าวในการแสดงความคิดเห็น เป็นการ
รายงานข่าวที่ปราศจากความเคารพถึงสตรี และพหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้ การทำข่าวเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตจากสงคราม มิได้หมายความถึง การที่สื่อมวลชนให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าว สื่อมวลชนควรตระหนักว่ามีหน้าที่ในการรายงานเรื่องราวดังกล่าวให้ กับ
สาธารณะชนในโลกได้ รับ รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงคราม การให้ โอกาสแก่ ก ลุ่ม ผู้ ป ระสบภั ย
สงครามในการแสดงประสบการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมิได้หมายความว่าสื่อมวลชนสามารถ
รายงานข่าวโดยปราศจากความใส่ใจต่อความรู้สึ กของเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบ หรือ บิดเบือนเรื่องราว
ของพวกเขา ผู้สื่อข่าวที่ทำการรายงานข่าวในสงคราม และความขัดแย้งควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
จริยธรรมสื่อมวลชน และแนวปฏิบัติที่ เหมาะสมในการสัมภาษณ์ เหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ โดยคำนึงถึงสภาพจิตใจ และผลกระทบทางร่างกาย และจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว
3) ปัญหาหลักสิทธิมนุษยชน: กรณีเด็กและเยาวชน
รูปภาพที่สร้างสะเทือนความรู้สึกภาพหนึ่งในปี ค.ศ. 2015 คือ ภาพเด็กน้อยผู้อพยพชาวซีเรีย
ในวัยเพี ยงสามขวบ ชื่ อ Aylan Kurdi ที่ เสียชี วิต จากการจมน้ ำบนชายหาดประเทศตุรกี ระหว่าง
การอพยพลี้ภัยสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศซีเ รีย โดยเขา และครอบครัวของเขาได้พยายามอพยพหนี
ภัยสงคราม และการรุกรานจาก ISIL ในภาคเหนือของประเทศซีเรีย โดยพยายามขอลี้ภัยในประเทศ
แคนาดาในฐานะผู้อพยพจากสงคราม แต่ถูกปฏิเสธจากประเทศแคนาดา เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน
โดยในคืนวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2015 ซึ่งเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าว ครอบครัวของ Kurdi จำนวน
4 คน ได้พยายามลักลอบเข้าเมืองในเกาะ Kos ของประเทศกรีซ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนตุรกีประมาณ
4 กิโลเมตรทางทะเล โดยจ่ายเงินให้กับขบวนการลักลอบขนผู้อพยพเป็นเงินถึง 5,860 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐฯ สำหรับที่นั่ง 4 ที่นั่งในเรือยางความยาว 5 เมตร ที่สามารถรองรับผู้ โดยสารได้สูงสุด 8 คน
แต่ระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าว เรือลำนั้นบรรทุกผู้โดยสารถึง 16 คน และปราศจากเสื้อชูชีพที่ใช้งานได้
ในช่วง 5 นาฬิกา ของเช้าวันดังกล่าว หน่วยงานกู้ภัยของประเทศตุรกี ได้เริ่มออกค้นหาผู้ประสบภัย
และผู้เสียชีวิต หลังจากได้รับรายงานว่าเรือลำดั งกล่าวล่ม และพบศพของผู้ลี้ภัยเกยตื้นบนชายหาด
ในฝั่งประเทศตุรกีหลายศพ ซึ่งรวมถึงศพของ Aylan Kurdi น้องชายและมารดาของเขาอีกด้วย (BBC,
2015)
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ภาพที่ 4.25 ภาพวาดจากภาพถ่ายศพของ Aylan Kurdi

ที่มา: https://zap.aeiou.pt/imagem-de-crianca-siria-morta-na-praia-torna-se-simbolodrama-dos-refugiados-81071 สืบค้น เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2563
ภาพถ่ายของ Kurdi ได้ ส ร้างกระแสความตื่ น ตัวของปั ญ หาผู้ อพยพ ประธานาธิบ ดีฝ รั่งเศส
François Hollande ได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีตุรกี Recep Tayyip Erdoğan โดยอ้างถึงภาพถ่าย
ดังกล่าวว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของโลกที่มีต่อผู้อพยพลี้ภัยสงครามในซีเรีย 15
นายกรัฐมนตรี สหราชอาณาจักร David Cameron ได้กล่าวว่าเขารู้สึกสะเทือนใจต่อภาพการเสียชีวิต
ของ Kurdi และนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ Enda Kenny ได้อธิบายถึงภาพดังกล่าวว่าแสดงถึงภัยพิบัติ
อันร้ายแรงของมนุษยชาติ และอธิบายภาพดังกล่าวว่าสร้างความตื่นตระหนกอย่างยิ่ง โดยภาพดังกล่าว
ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก และได้สร้างความตระหนักต่อปัญหาผู้อพยพจากซีเรีย ตลอดจนกระแส
ความเห็นใจต่อผู้อพยพจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรป และแคนาดา โดยเริ่มยอมรับผู้ลี้ภัยจากสงคราม
กลางเมืองในประเทศซีเรียเพิ่มมากขึ้น และสำนักข่าวต่าง ๆ ในยุโรปได้เริ่มเผยแพร่ข่าวเชิ งบวก และ

Dailysabah, Aylan Kurdi: A victim of an indifferent world, (Online: https://www.dailysabah.com/oped/2015/09/30/aylan-kurdi-a-victim-of-an-indifferent-world. Retrieve on 10 February 2020, 2015)
15

98

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University
แสดงความเห็นใจต่อปัญหาผู้ลี้ภัยจากสงครามกลางเมืองซีเรียเพิ่มขึ้น16 แต่ในทางกลับกัน การนำเสนอ
ภาพดังกล่าวในสื่อสารมวลชน และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการส่งต่อกัน พร้อมกับหัวข้ออธิบาย
ภาพที่ได้รับความนิยมใน Twitter เช่น “คุณได้เห็นภาพนี้หรือยัง” หรือ “ฉันร้องไห้อย่างมากหลังจาก
ได้เห็นภาพนี้” ได้สร้างให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็ก การนำเสนอ
ภาพที่สร้างความรู้สึกหดหู่ กระตุ้นความรู้สึกอย่างผิวเผิน แสดงถึงความเห็นแก่ตัวของสื่อตะวันตก
ที่ใช้ภาพของ Kurdi ด้วยวัตถุประสงค์ในทางการตลาด การลงภาพข่าวดังกล่าว โดยไม่ขออนุญาตจาก
บิดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของ Kurdi โดยสร้างคำถามถึงปัญหาจริยธรรมสื่อมวลชนที่สนใจที่จะแสดงภาพของ
เด็ กที่ เสี ยชี วิต มากกว่าจะแสดงการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุ ของปั ญ หา หรือ แนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
ผู้อพยพ ตลอดจนสงครามกลางเมืองอย่างยั่งยืน 17
4) ปัญหาการวางตัวไม่เป็นกลาง
ถึงแม้ว่าสหราชอาณาจักรจะมีกฎหมาย และจริยธรรมสื่อมวลชนกำหนดให้สื่อมวลชนต้อง
วางตัวเป็นกลาง (Impartiality) แต่ผลการวิเคราะห์เนื้อหารายการที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนระหว่าง
การรณรงค์ประชาพิจารณ์เพื่อตัดสินใจถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) พบว่า
ระหว่างปี ค.ศ. 2001-2016 สื่อมวลชนในประเทศอังกฤษรายงานข่าวเชิงลบเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
ร้อ ยละ 45 และรายงานข่ าวเชิ งบวกเกี่ ย วกั บ สหราชอาณาจั ก รเพี ย ง ร้อ ยละ 7 ถึงแม้ ว่าเมื่ อ ใกล้
ลงคะแนนในประชาพิจารณ์ สื่อมวลชนจะมีการรายงานข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับสหภาพยุโรปมากขึ้น แต่ก็
มิได้แก้ไขผลกระทบจากการรายงานข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนับทศวรรษได้
และในวันที่ 23 มิ ถุนายน ค.ศ. 2016 พลเมืองสหราชอาณาจักรได้ออกเสียงให้ สหราชอาณาจักร
ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ด้วยคะแนนของกลุ่มที่ต้องการถอนตัว (ร้อยละ 52)
มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ต้องการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (ร้อยละ 48) เพียงเล็กน้อย (BBC, 2016)
ตลอดช่วงเวลาของการรณรงค์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวปลอม (Fake News) ข้อมูลที่ผิด
(Misinformation) และข้ อ มู ล บิ ด เบื อ น (Disinformation) สามารถพบเห็ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สื่ อ สารมวลชนในสหราชอาณาจั ก รได้ ก ลายเป็ น หนึ่ งในผู้ สุ ม หั ว ร่ว มคิ ด ในการนำเสนอข่ าวสารที่
ตอบสนองต่อจุดยืนของสำนักข่าวของตนเอง โดยหนังสือพิมพ์ Daily Mail ได้พาดหัวข้อข่าวหน้าหนึ่ง
Ethical Journalism Network., MU Director On Media Ethics Using Refugee, Migrant Photos, (Online:
http://media-unlimited.info/topics/ethical-journalism-network-ejn/ Retrieve on 10 February 2020, 2017).
17 Spectator, Sharing a photo of a dead Syrian child isn’t compassionate, it’s narcissistic, (Online:
https://www.spectator.co.uk/article/sharing-a-photo-of-a-dead-syrian-child-isn-t-compassionate-it-s-narcissistic.
Retrieve on 15 February 2020, 2015)
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ว่า “เราเป็นพลเมืองยุโรป โปรดให้เราเข้าประเทศ” (สหราชอาณาจักร) ซึ่งแสดงภาพของผู้อพยพหลบ
ซ่ อ นอยู่ ในตู้ บ รรทุ ก กำลั งลั ก ลอบเข้ าเมื อ งอย่างผิ ด กฎหมายในสหราชอาณาจัก ร ทั้ งๆ ที่ ผู้ อ พยพ
เหล่านั้นเป็ นชาวอิรัก และคูเวตที่ ลั กลอบเข้าเมือง และถึงแม้ว่าภายหลังหนังสือพิ มพ์ Daily Mail
ได้ออกแถลงการณ์ แก้ไขข่าวดังกล่าว แต่ผู้อ่านส่วนใหญ่ กลั บไม่รับรู้ถึงข้อผิดพลาดดังกล่า ว (Daily
Mail, 2016)
ภาพที่ 4.26 การนำเสนอข้อมูลเพื่อตอบสนองจุดยืนของสำนักข่าวมากกว่าความเป็นกลาง

ที่มา: Daily Mail (2016)
ทั้งนี้ ข่าวปลอมข่าวหนึ่งระหว่างช่วงรณรงค์ฯ คือ การพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์
The Sun ในวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2016 ที่ระบุว่าพระราชินี Elizabeth II ทรงสนับสนุนการตัดสินใจ
ถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) โดยอาศัยอ้างข้อมูลจาก “แหล่งข่าวระดับสูง”
ที่เล่าว่า สมเด็จพระราชินีนาถทรงโต้แย้งคำพูดของอดีตรองนายกรัฐมนตรี Sir Nicholas William
Peter Clegg ซึ่ งหนุ น หลั งค่ายโปรอียู ระหว่างพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยเหตุ การณ์ นี้
เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือน พ.ค. ปี 2015 โดย The Sun อ้างคำพูดจากแหล่งข่าวว่า
“ทุกคนที่ได้ยินบทสนทนานั้นไม่มีข้อสงสัยเลยว่า สมเด็จพระราชินีนาถมีพระราชดำริอย่างไรเกี่ยวกับ
การบูรณาการเข้ากับยุโรป” อย่างไรก็ตาม Sir Nicholas William Peter Clegg ซึ่งเป็นนักการเมือง
ในสังกัดพรรคลิเบอรัลเดโมแครต และดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีระหว่างปี 2010-2015 ได้
ออกมาปฏิเสธรายงานชิ้นนี้โดยสิ้นเชิงโดยระบุว่าเขาไม่สามารถจำความว่าพระราชินีได้กล่าวถึง Brexit
ระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากราชวงศ์อังกฤษควร
ปฏิบัติตัวเหนือกฎหมายและการเมือง อย่างไรก็ตาม บรรณาธิการข่าวของสำนักพิมพ์ The Sun ยังให้
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การยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของแหล่ งข่ าว และคิ ด ว่าการตั ด สิ น ใจตี พิ ม พ์ เรื่อ งดั งกล่ าว มี แ หล่ งข่ าวที่
น่ า เชื่ อ ถื อ เพี ย งพอ และประชาชนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ รู้ ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง ภายหลั ง พระราชวั ง
Buckingham ได้ ร้ อ งเรี ย นอย่ า งเป็ น ทางการต่ อ Independent Press Standards Organisation
(IPSO) องค์การกำกับสื่อสิ่งพิมพ์ของสหราชอาณาจักร
ภาพที่ 4.27 หนังสือพิมพ์ The Sun อ้างว่าพระราชินี ทรงสนับสนุน Brexit

ที่มา: BBC (2016)
3. การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรสื่อ และองค์กรวิชาชีพในประเทศและใน
ระดับสากล
3.1 องค์กรจริยธรรมสื่อมวลชนระดับระหว่างประเทศ
3.1.1 Ethical Journalism Network (EJN)
Ethical Journalism Network เป็ น สมาคมที่ ไ ม่ แ สวงหากำไรระหว่ า งประเทศ (Charity
Association) จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2012 ในสหราชอาณาจักร โดยมี เครือข่ายในหลายประเทศ
ครอบคลุมทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน บนพื้นฐานของจริยธรรมสื่อมวลชน
หลัก 5 ประการ ได้แก่
1) ความถูกต้องในการนำเสนอ (Accuracy) หมายถึง การพยายามรวบรวมหลักฐานที่ถูกต้อง
เป็นจริง และให้โอกาสในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นำเสนอให้มาก
ที่สุด โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งข่าวในทุกประเด็นเสมอ ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ก าร
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รายงานข่าว สื่อมวลชนอาจไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด แต่สื่อมวลชน
ควรอธิบายให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนการรายงานข่าวดังกล่าวเกี่ยวกับข้อจำกัดของข้อมูล
บางประเด็นที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ โดยหากมีความผิดพลาด สื่อมวลชนต้องรีบดำเนิน การแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องทันที
2) ความเป็นอิสระ (Independence) โดยสื่อมวลชนต้องรักษาความเป็นอิสระในการรายงาน
ข่าว โดยไม่ได้รับอิทธิพลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากกลุ่มการเมือง บริษัท หรือ วัฒนธรรม และต้อง
แจ้งให้ผู้ชมผู้ฟัง ตลอดจนบรรณาธิการรับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการเมือง ผลตอบแทนทางการเงิน
หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) กับการ
รายงานข่าวเหตุการณ์นั้น ๆ
3) ความเป็นกลาง (Impartiality) สื่อมวลชนพึงตระหนักว่าเนื้อหาเหตุการณ์ใด ๆ จะมีสองด้าน
เสมอ ถึงแม้ ว่าสื่ อ มวลชนไม่ มี ห น้ าที่ ต้องนำเสนอทุ กมิ ติของเหตุการณ์ แต่สื่อ มวลชนมีห น้ าที่ ต้อ ง
นำเสนอมุมมองต่อเหตุการณ์ที่มีความสมดุล (Balanced) และอธิบายสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ (Add Context) การรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา (Objectivity) เป็นสิ่งที่ควรกระทำ แต่
อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในทุกกรณี เช่น ในเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง หรือ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยสื่อมวลชนพึงตระหนักว่าการรายงานข่าวอย่างเป็นกลางสามารถสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจได้
4) ความเคารพสิทธิมนุษยชน (Humanity) สื่อมวลชนต้องไม่ทำอันตราย (Journalists should
do no harm) โดยต้องตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของเนื้อหารายการที่ผลิตออกไป ไม่ว่าจะ
เป็นคำพูดหรือภาพ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
5) ความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นจริยธรรมสื่อมวลชนที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงถึ ง ความเป็ น สื่ อ มวลชนอาชี พ (Professionalism) และสื่ อ มวลชนที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsible Journalism) โดยยอมรับ ความผิดของตนเอง และแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง
อย่างจริงใจ ยอมรับฟังความคิดเห็น และข้อห่วงใยของผู้ชมผู้ฟัง พร้อมแก้ไขหากการปฏิบัติงานของ
สื่อมวลชนขาดความเป็นธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา พัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชน และสิทธิมนุษยชนธรรมาภิบาล
สื่อมวลชน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่าย และเป็นเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
จริยธรรมสื่อมวลชน และวิชาชีพสื่อมวลชนทั่วโลก (Ethical Journalism Network, 2019)
3.1.2 Article 19
Article 19 เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบมูลนิธิ (Charity) จดทะเบียนจัดตั้ง
ในสหราชอาณาจัก ร โดยมี ส ำนั ก งานในภู มิ ภ าค 9 แห่ งทั่ วโลก ครอบคลุ ม ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ค
บั งคลาเทศและเอเชี ย ใต้ บราซิ ล และอเมริก าใต้ เม็ ก ซิ โกและอเมริก ากลาง อเม ริก าเหนื อ ยุ โรป
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และเอเชียกลาง แอฟริกาตะวันออก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และเซเนกัลและแอฟริกา
ตะวันตก มีภารกิจหน้าที่ปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) และเสรีภาพ
ในการเข้าถึงข้อมูล (Freedom to Information ) ผ่านการรณรงค์ให้ความรู้ และเป็นตั วแทนในการ
ให้คำปรึกษาในด้านที่เกี่ ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ อาทิ สหประชาชาติ (United Nations)
คณะกรรมาธิการ และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งแอฟริกา (the African Commission (and Court) on
Human and Peoples’ Rights -ACHPR) ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รป (the European Court of
Human Rights -ECHR) คณะกรรมาธิการ และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (the Inter-American
Commission (and Court) on Human Rights -IACHR) และองค์ ก รเพื่ อ ความมั่ น คง และความ
ร่วมมือแห่งยุโรป (the Organisation for Security and Cooperation in Europe - OSCE) ในด้าน
สิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) สิทธิมนุษยชนและธุรกิจ (Business and
Human Right) การเซ็นเซอร์ (Censorship) สิทธิด้านดิจิทัล (Digital Right) ความเสมอภาค และการ
ป้องกันประทุษวาจา (Equality and Hate Speech) เสรีภาพทางศาสนา และความเชื่อ (Freedom
of Religion and Belief) ความเท่าเทียมทางเพศ และความสนใจทางเพศ (Gender and Sexuality)
เสรี ภ าพของสื่ อ (Media Freedom) ความมั่ น คงของประเทศ และการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย
(National Security and Counter Terrorism) การมี ส่ ว นร่ ว ม และการรวมกลุ่ ม (Participation
and Association) ความเป็ น ส่ ว นตั ว และการสอดแนมของรั ฐ (Privacy and Surveillance)
การประท้ ว ง (Protest) ความปลอดภั ย ของสื่ อ มวลชน และผู้ ป กป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Safety of
Journalists and Human Right Defenders) แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development) (Article 19, 2019)
3.1.3 Association of European Journalists (AEJ)
Association of European Journalists (AEJ) เป็นสมาคมระหว่างประเทศที่เป็นอิสระ และ
พึ่ ง พารายได้ ข องตนเอง ไม่ พึ่ ง พารายได้ จ ากภาครั ฐ (International, Independent and SelfFunding Association) ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก UNESCO และคณะมนตรี แ ห่ ง สหภาพยุ โ รป
(European Council) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1962 เพื่อส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย และสนับสนุน
การรวมกลุ่มเป็นประชาคมยุโรป โดยทำหน้าที่ส่งเสริมเสรีภาพในการรายงานของสื่อ ส่งเสริม และ
ปกป้องจริยธรรมสื่อมวลชนในยุโรป ปกป้องอิสระของสื่อมวลชนจากการแทรกแซง ในปัจจุบัน AEJ
มีเครือข่ายอยู่ในกว่า 20 ประเทศในยุโรป ครอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งในกลุ่มโทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อใหม่ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ (Association of
European Journalists, 2008) โดยสมาคมอนุญาตให้สมาชิกซึ่งเป็นสื่อมวลชนระดับประเทศกำหนด
บรรทัดฐานทางจริยธรรมในระดับประเทศสำหรับหน่วยงานหรือวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรตนเอง
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ทำให้มีบรรทัดฐานจริยธรรมสื่อมวลชนจำนวนกว่า 30 ฉบับ โดยตัวอย่างของบรรทัดฐานจริยธรรม
สื่อมวลชนขององค์กรสมาชิก ประกอบด้วย
1) บรรทัดฐานจริยธรรมของ Agence France Presse (AFP) ซึ่งเป็นองค์กรสื่อมวลชนที่เก่าแก่
ที่สุดในโลก ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1835 โดยมีสำนักงานใหญ่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงาน
ข่าวกว่า 151 สาขา โดยรายงานข่าวเป็นภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ อารบิก โปรตุกีส สเปน และเยอรมัน
AFP มีสถานะเป็นองค์กรอิสระจากรัฐบาลฝรั่งเศส และให้ความสำคัญกับบรรทัดฐานจริยธรรมสำคัญ
10 ข้อได้แก่
1.1) สื่ อ มวลชนของ AFP ต้ อ งนำเสนอข่ า วที่ ถู ก ต้ อ ง สมดุ ล และเป็ น กลาง (Accurate,
Balanced and Impartial News Coverage) โดยต้องแก้ไขความผิดพลาดให้รวดเร็ว และโปร่งใส
1.2) สื่อมวลชนของ AFP ต้องพูดอย่างเป็นอิสระ (Speak with an Independent Voice)
โดยเป็ น เสรี จ ากอคติ ความลำเอี ย ง หรื อ อิ ท ธิ พ ลจากภายนอก (Free of Prejudice, Bias or
External Influence) โดยต้องไม่ทำสิ่งใดที่ขัดแย้งกับมโนธรรม (Cannot be obliged to carry out
a task that goes against their conscience)
1.3) สื่ อ ม ว ล ช น ข อ ง AFP ต้ อ งป ก ป้ อ งค ว าม ลั บ ข อ งแ ห ล่ งข่ า ว (Protect the
Confidentiality of Sources) และต้ อ งไม่ ท ำให้ แ หล่ ง ข่ า วเกิ ด อั น ตราย (Never knowingly put
them in harm’s way)
1.4) สื่อมวลชนของ AFP ต้องเคารพข้อสันนิษฐานของความเป็นผู้บริสุทธิ์ (Respect the
Presumption of Innocence)
1.5) สื่อมวลชนของ AFP มีหน้าที่ต้องแสวงหาความจริง (Seek the Truth) และไม่รายงาน
ข้ อ มู ล ตามที่ มี ก ารนำเสนอ (Not passively report information as it is presented to them)
สื่อมวลชนควรต้องตั้งคำถามแหล่งข่าว และตั้งคำถามต่อข้อเท็จจริง (Challenge their sources and
question the facts)
1.6) สื่อมวลชนของ AFP ที่ทำหน้าที่ด้านภาพ และโทรทัศน์ ต้องไม่ปรับเปลี่ยนภาพ หรือ วีดี
ทัศน์ หรือ เหตุการณ์ ในขณะที่สื่อมวลชนด้านอักษรต้องไม่บิ ดเบือนคำพูด (Must not manipulate
quotes)
1.7) สื่อมวลชนของ AFP ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างโปร่งใส (Must identify their
sources of information transparently) และไม่คัดลอก (Do not plagiarise) โดยต้องไม่ส่งเรื่องที่
เขียนให้กับแหล่งข่าวเพื่อตรวจสอบ (Must never submit a story to a source for vetting)
1.8) สื่อมวลชนของ AFP ต้องมีความอ่อนไหวต่อการปฏิบัติกับเหยื่อ หรือ ญาติพี่น้องของ
เหยื่อ และหลีกเลี่ยงการแทรกแซงในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ (Avoid intruding on private grief)
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ต้องมีความระมัดระวังในการสัมภาษณ์หรือถ่ายรูปเด็กเยาวชน และต้องขออนุญาตจากบิดามารดา
ก่อนเสมอ
1.9) สื่อมวลชนของ AFP ต้องแสดงตนก่อนเก็บข้อมูลเสมอ โดยต้องหลีกเลี่ยงการปลอมตัว
ยกเว้นในกรณีพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารข่าว
1.10) สื่อมวลชนของ AFP ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ เพื่อประโยชน์
ทางการเงิ น โดยต้ อ งไม่ จ่ า ยเงิ น ให้ แ หล่ ง ข่ า ว (Do not pay sources) (Agence France-Presse,
2016)
2) ค่านิยมบรรณาธิการ และกฎบัตรของ BBC (BBC: Editorial Values and Charter) เป็น
องค์กรสื่อมวลชนเพื่อการออกอากาศสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุ ดของสหราชอาณาจักร ก่อตั้งโดยตราตั้ง
ราชวงศ์ อั ง กฤษ (Royal Charter) เพื่ อ เป็ น องค์ ก รอิ ส ระด้ า นสื่ อ มวลชน โดย BBC เป็ น องค์ ก ร
สื่อมวลชนชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาจริยธรรมสื่อมวลชน ซึ่งมีหลักบรรทัดฐานจริยธรรม
ขององค์กรทั้งสิ้น 11 ข้อ (BBC, 2019) ประกอบด้วย
2.1) ความไว้วางใจ (Trust) เป็นพื้นฐานสำคัญขององค์กรของ BBC ซึ่งรักษาไว้ซึ่งความเป็น
อิสระ (Independent) ความเป็นกลาง (Impartial) และความซื่อสัตย์ (Honest) โดย BBC ธำรงไว้ซึ่ง
มาตรฐานระดั บ สู ง สุ ด ของความถู ก ต้ อ งที่ เ หมาะสม (Due Accuracy) และความเป็ น กลาง
(Impartiality) ผ่านการดำเนินการพยายามหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ชี้นำผู้ชมผู้ฟัง
2.2) ความจริง และความถูกต้อง (Truth and Accuracy) BBC พยายามแสวงหาความจริง
ต่อ เหตุ ก ารณ์ และมุ่ งมั่ น ที่ จะสร้างผลงานที่ มี ค วามถู ก ต้อ งที่ เหมาะสม (Due Accuracy) โดยการ
รายงานที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงแค่รายงานข้อเท็จจริงให้ถูกต้องเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการให้น้ำหนักกับ
ข้อเท็จจริง และข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความจริง ซึ่งผลงานของ BBC ต้องเหมาะสมกับหัวข้อข่าว และ
ธรรมชาติของเหตุการณ์ โดยมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ (Well Sourced) จากหลักฐานที่ถูกต้อง
(Sound Evidence) ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด (Thoroughly Tested) และนำเสนอในภาษาที่
ชัดเจน และแม่นยำ (Presented in clear, precise language) โดย BBC พยายามอย่างยิ่งในการ
รักษาความซื่อสัตย์ (Be Honest) และเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ทราบ (Open about what we
don’t know) และหลีกเลี่ยงการคาดเดาอย่างไม่เหมาะสม (Unfounded Speculation)
2.3) ความเป็นกลาง (Impartiality) เป็นหัวใจสำคัญของความผูกพันที่ BBC ให้กับผู้ชมผู้ฟัง
ในทุกประเด็นเพื่อนำเสนอทัศนคติที่กว้างขวาง และมีความหลากหลาย (Breadth and Diversity of
Opinion) ในทุกผลงาน เพื่อป้องกันมิให้มีความบกพร่องในการนำเสนอความคิดเห็นที่สำคัญ โดย BBC
จะมี ค วามเป็ น ธรรม และเปิ ด กว้ า ง (Fair and Open-minded) ในการพิ จ ารณาหลั ก ฐาน และ
เปรียบเทียบความสำคัญของหลักฐานความจริงที่เกี่ยวข้อง
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2.4) ค ว าม ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ เป็ น อิ ส ร ะ ข อ งบ ร ร ณ าธิ ก าร (Editorial Integrity and
Independence) BBC เป็นองค์กรอิสระ ปราศจากผลประโยชน์แทรกซ้อนที่บ่อนทำลายความซื่อสัตย์
ของกองบรรณาธิการ ผู้ชมผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจของ BBC ไม่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ภายนอก แรงกดดันทางการเมือง หรือ การพาณิชย์ หรือ ผลประโยชน์ส่วนตน
2.5) อันตราย และการทำร้าย (Harm and Offence) ที่ BBC มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูล
อย่างถูกต้องเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ตลอดจนประสบการณ์ของมนุษย์ โดย
รั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า งสิ ท ธิ ใ นการรายงานเนื้ อ หาที่ มี น วั ต กรรม และท้ า ทาย (Innovative and
Challenging Content) กับความรับผิดชอบขององค์กรต่อการปกป้องผู้อ่อนแอจากอันตราย และการ
ถูกทำร้ายอย่างไม่มีเหตุผล (Responsibility to protect the vulnerable from harm and avoid
unjustifiable offence) โดย BBC จะมี ค วามอ่ อ นไหว (Be sensitive to) และรั ก ษาไว้ (Keep in
touch with) มาตรฐานที่ ได้ รั บ การยอมรั บ (Generally accepted standards) ตลอดจนความ
คาดหวังของผู้ ชมผู้ฟั งต่อเนื้อหาที่ ผลิต (Audiences’ Expectations of our Content) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อการปกป้องเด็กเยาวชน (Protection of Children)
2.6) การรั บ ใช้ ป ระโยชน์ ส าธารณะ (Serving the Public Interest) โดย BBC พยายาม
รายงานเรื่องราวที่มีความสำคัญต่อผู้ชมผู้ฟังด้วยความจริงอย่างเข้มงวด และประกอบด้วยการอธิบาย
อย่างเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรจะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในโลก ที่มีความซับซ้อน BBC จะ
แสวงหาคำถามแก่นักการเมือง ข้าราชการ หรือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่ง และสร้างให้เกิดเวที
สาธารณะสำหรั บ การอภิ ป รายสาธารณะที่ ค รอบคลุ ม (Comprehensive Forum for Public
Debate)
2.7) ความเป็ น ธรรม (Fairness) ผลงานของ BBC ต้ อ งมี พื้ น ฐานจากความเป็ น ธรรม
(Fairness) เปิดกว้าง (Openness) ซื่อสัตย์ (Honesty) และตรงไปตรงมา (Straight Dealing) โดย
ต้องมีการปฏิบัติกับผู้ให้ข้อมูล และผู้ชมผู้ฟังด้วยความเคารพ
2.8) เคารพความเป็ นส่วนตัว (Privacy) BBC ให้ ความเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล
และจะไม่ ละเมิดความเป็นส่วนตัวโดยไม่จำเป็ น ไม่ว่าจะเป็นแห่งใด โดยจะไม่นำข้อมูลพฤติกรรม
ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว จ ด ห ม า ย ต อ บ โต้ แ ล ะ ก า ร ส น ท น า ( Private Behaviour, Information,
Correspondence and Conversation) ออกมาเผยแพร่แก่สาธารณะ ยกเว้นว่าผลประโยชน์ของ
สาธารณะจะมี น้ ำ หนั ก สำคั ญ กว่ า สิ ท ธิ ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว (Public Interest that Outweighs the
Expectation of Privacy)
2.9) เด็กเยาวชน (Children) BBC จะปกป้ องสวัสดิ ภาพของเด็กเยาวชนที่ เป็ น แหล่งข่าว
หรือ นำเสนอในรายการ พร้อมกับปกป้องสิทธิในการแสดงออก และมีส่วนร่วม (Right to Speak out
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and Participate) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเกียรติยศ และสวัสดิการทางกายภาพ และอารมณ์ของเด็ก
แ ล ะ เย าวช น ได้ รั บ ก าร ป ก ป้ อ ง (Dignity and their physical and emotional welfare is
protected) ตลอดการเผยแพร่เนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กเยาวชน
ทาง BBC จะกำหนดตารางการออกอากาศให้เหมาะสม
2.10) ความโปร่งใส (Transparency) BBC จะรักษาความโปร่งใสเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอ
โดยการระบุผู้ผลิต และการอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังสามารถตัดสินใจเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับตนเอง และเด็กเยาวชน
2.11) ความรับผิดชอบ (Accountability) BBC จะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ชมผู้ฟัง โดย
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเปิดเผย (Deal fairly and openly) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ กับการ
รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง โดยจะรักษาไว้ซึ่งความเปิดเผยในการยอมรับความผิดพลาด
(Open in Acknowledging Mistakes) และส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมที่ เ รี ย นรู้ จ ากความผิ ด พลาด
(Encourage a culture of willingness to learn from them)
3.2 องค์กรจริยธรรมสื่อมวลชนระดับประเทศ
3.2.1 Society of Professional Journalists (SPJ)
เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหากำไรที่รณรงค์ด้านจริยธรรมสื่อมวลชนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1909 บนหลักการจริยธรรมสื่อมวลชน 4 ข้อ ได้แก่
1) แสวงหาและรายงานความจริง (Seeking Truth and Report Truth) หมายถึงการรายงาน
ข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง และเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ และกล้าหาญในการรวบรวมข้อมูล รายงานข่าว
และแปลผลของข้อมูล ประกอบด้วยบรรทัดฐานทางจริยธรรมทั้งสิ้น 18 ข้อ ได้แก่
1.1) การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล มี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล (Verify
Information) ก่อนการรายงานข่าวทุกครั้ง ใช้แหล่งข้ อมูลอ้างอิงที่เป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริง ดั้งเดิม
(Use Original Sources)
1.2) ความถูกต้องของข้อมูลสำคัญ กว่าความเร็ว (Speed) หรือการจัดรูปแบบ (Format)
ของการรายงานข่าว
1.3) อธิบายสถานการณ์ (Provide Context) อย่าด่วนสรุปเหตุการณ์
1.4) เก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันสมัย และถูกต้องตลอดช่วงเวลาที่มี การรายงานข่าวเหตุการณ์
ดังกล่าว
1.5) ระมัดระวังในการให้คำสัญญา (Be cautious when making promises) แต่เมื่อให้คำ
สัญญาไปแล้ว สื่อมวลชนต้องรักษาคำมั่นสัญญาดังกล่าว (Keep the promises they make)
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1.6) ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน สาธารณะชนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด
เพื่ อ ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) และแรงบั น ดาลใจของแหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า ยตนเอง
(Motivations of Sources)
1.7) พิจารณาถึงแรงบันดาลใจของแหล่งข่าว (Consider Sources’ Motives) ก่อนให้คำ
สั ญ ญาในการปกป้ อ งความลั บ ให้ กั บ แหล่ งข่ าว (Promising Anonymity) การรัก ษาความลั บ ของ
แหล่งข่าวมีความจำเป็นหากแหล่งข่าวต้องเผชิญอันตราย การล้างแค้น หรือการถูกทำร้าย และเมื่อ
ข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถจะแสวงหาได้จากแหล่งข่าวอื่นๆ สื่อมวลชนต้องสามารถอธิบายได้ว่าทำไม
ถึงปกป้องความลับให้กับแหล่งข่าวนั้นๆ ได้
1.8) แสวงหาผู้ได้รับการพาดพิงในข่าว เพื่อให้โอกาสในการอธิบายข้อวิพากษ์วิจารณ์ หรือ
การกล่ า วหาว่ า กระทำผิ ด ในทุ ก กรณี (Diligently seek subjects of news coverage to allow
them to respond to criticism or allegations of wrongdoing)
1.9) หลีกเลี่ยงการปลอมตัว (Avoid Undercover) หรือ วิธีการหาข้อมูลด้วยวิธีการลับอื่นๆ
(Other surreptitious methods of gathering information) ยกเว้ น ว่ า การหาข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ปกติ ไม่สามารถได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะ
1.10) ระมั ดระวัง (Vigilant) และกล้าหาญ (Courageous) ในการรายงานข่าวที่ ทำให้ผู้มี
อำนาจต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ (Holding those with power accountable) และให้ โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นกับผู้ขาดโอกาสในการแสดงออก (Give voice to the voiceless)
1.11) สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในฐานะพลเมื อ งอย่ า งเปิ ด เผย และเสรี
(Support the open and civil exchange of views) ถึ ง แม้ ว่ า แนวคิ ด ดั ง กล่ า วจะเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์
(Repugnant)
1.12) ความรับ ผิ ด ชอบพิ เศษสำหรับ สื่ อ มวลชนคื อ การตรวจสอบกิจ การสาธารณะ และ
ตรวจสอบรั ฐ บาล (Watchdogs over public affairs and government) พยายามตรวจสอบให้
กิจการสาธารณะ และการดำเนินงานของรัฐบาลดำเนินการอย่างเปิดเผย และมีการเก็บหลักฐาน
1.13) เปิดเผยแหล่งข้อมูล (Provide access to source material) เมื่อมีความจำเป็น และ
เหมาะสม (Relevant and Appropriate)
1.14) กล้าหาญที่จะรายงานเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย (Story of
the Diversity) และประสบการณ์ของมนุษย์ (Magnitude of the Human Experience) พยายาม
หาแหล่งข่าวที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
1.15) หลักเลี่ยงการเหมารวม (Avoid Stereotyping) สื่อมวลชนต้องระมัดระวังตรวจสอบมิ
ให้ค่านิยม และประสบการณ์ของตนเอง (Values and Experiences) มีผลต่อการรายงานข่าว
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1.16) ระบุ จุ ด ยื น (Label Advocacy) และการแสดงความคิ ด เห็ น (Commentary) ให้
ชัดเจน
1.17) ไม่บิดเบือนความจริง (Never deliberately distort facts) สถานการณ์ (Context)
รวมถึ ง ไม่ บิ ด เบื อ นภาพ (Visual Information) หากมี ก ารแสดงภาพจำลองเหตุ ก ารณ์ (Reenactments) ต้องมีการระบุให้ชัดเจน (Clearly Label Illustrations)
1.18) ห้ามลอกเลียน (Never Plagiarize) ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาเสมอ (Always Attribute)
2) ลดการสร้ า งอั น ตรายให้ น้ อ ยที่ สุ ด (Minimizing Harms) โดยสื่ อ มวลชนต้ อ งปฏิ บั ติ กั บ
แหล่งข่าว บุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าว เพื่อนร่วมงาน และประชาชนในสังคมในฐานะมนุษยชนที่ต้องได้รับ
การปฏิบัติด้วยความเคารพ ประกอบด้วยบรรทัดฐานทางจริยธรรมทั้งสิ้น 7 ข้อ ได้แก่
2.1) รักษาความสมดุลระหว่างความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณะกับอันตรายหรือ
ความไม่ ส บายใจ (Balance the public’s need for information against potential harm or
discomfort) การแสวงห าข่ า วไม่ ใ ช่ ข้ อ อ้ า งสำห รั บ การรุ ก ล้ ำ อย่ า งไม่ เ ห มาะสม (Undue
Intrusiveness)
2.2) แสดงความเห็นอกเห็นใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชน
เหยื่ อ ของอาชญากรรมทางเพศ และแหล่ งข่ าวที่ ไม่ ส ามารถให้ ค วามยิ น ยอมในการรายงานข่ า ว
ระมัดระวังความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้องกับข่าว
2.3) พึงตระหนักว่าการเข้าถึงแหล่งข่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มิได้หมายถึงความ
ถูกต้องทางจริยธรรมในการรายงานข่าวดังกล่าว (Ethical justification to publish or broadcast)
2.4) ตระหนักว่าประชาชนมีสิทธิในการปกป้องข้อมูลของตนเองมากกว่าบุคคลสาธารณะ
(Public Figures) และผู้ แ สวงหาอำนาจ อิ ท ธิ พ ล หรื อ ชื่ อ เสี ย ง (Others who seek power,
influence or attention) ให้ความสำคัญต่อผลกระทบของการรายงานข่าวข้อมูลส่วนบุคคล (Weigh
the consequences of publishing or broadcasting personal information)
2.5) หลีกเลี่ยงการรายงานข่าวที่ตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นต่อเหตุการณ์นองเลือด
(Avoid pandering to lurid curiosity)
2.6) รักษาสมดุลระหว่างการรายงานคดีที่เป็นธรรมของผู้ต้องหา (Suspect’s right to a fair
trial) และสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข่าว (Public’s right to know) ระมัดระวังผลกระทบของ
การระบุความพัวพันของผู้ต้องหาก่อนการดำเนินคดี
2.7) ระมัดระวังผลกระทบในระยะยาว และความถาวรของข่าว (Consider the long-term
implications of the extended reach and permanence of publication) ควรมีการให้ข้อมูลที่
ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุด
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3) ทำงานอย่ า งอิ ส ระปราศจากการแทรกแซง (Act Independently) โดยสื่ อ มวลชนต้ อ ง
ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่ อมวลชนในการรับใช้สาธารณะ ประกอบด้วยบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมทั้งสิ้น 5 ข้อ ได้แก่
3.1) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Avoid Conflicts of Interest) หากมีความ
จำเป็นในการรายงานข่าวให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากมี การรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์
(Disclose Unavoidable Conflicts)
3.2) ปฏิเสธของขวัญ ความช่วยเหลือ ค่าตอบแทน การท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
การได้รับปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษ (Refuse gifts, favors, fees, free travel and special treatment)
และหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมือง หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความซื่อสัตย์ (Integrity) ความ
เป็นกลาง (Impartiality) หรือ ความน่าเชื่อถือ (Credibility)
3.3) ระมัดระวังแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลเพื่อหวังเงินค่าตอบแทนหรือความช่วยเหลือ (Be wary
of sources offering information for favors or money) หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเพื่อข่าว พยายาม
หาแหล่งข่าวภายนอกที่ไม่จำเป็นต้องให้เงินค่าตอบแทน
3.4) ปฏิเสธความช่วยเหลือพิเศษจากผู้ลงโฆษณา ผู้บริจาค หรือ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
(Deny favored treatment to advertisers, donors or any other special interests) แ ล ะ
หลีกเลี่ ยงแรงกดดันจากภายในและภายนอกต่อการรายงานข่าว (Resist internal and external
pressure to influence coverage)
3.5) แยกแยะระหว่างโฆษณา และข่าว (Distinguish news from advertising) หลีกเลี่ยง
การนำเสนอที่ทำให้ไม่สามารถแยกแยะโฆษณาออกจากข่าวได้ (Shun hybrids that blur the lines
between the two) ควรมีการระบุให้ชัดเจนหากมีเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน (Prominently label
sponsored content)
4) ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส (Be Accountable and Transparent) สื่อมวลชนที่มี
จริยธรรมควรมีความรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง และสามารถอธิบ ายการตัดสินใจของตนเองให้
สาธารณะชนเข้าใจได้ ประกอบด้วยบรรทัดฐานทางจริยธรรมทั้งสิ้น 5 ข้อ ได้แก่
4.1) อธิ บ ายถึ งทางเลื อ กจริ ย ธรรม และขั้ น ตอนการทำงานให้ ผู้ ช มได้ (Explain ethical
choices and processes to audiences) ส่ งเสริ ม การสนทนากั บ ภาคประชาสั งคมเกี่ ย วกั บ แนว
ปฏิบัติของสื่อมวลชน ความครอบคลุม และเนื้อหาของข่าว
4.2) ตอบสนองต่อคำถามเกี่ยวกับความถูกต้อง ความชัดเจน และเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว
(Respond quickly to questions about accuracy, clarity and fairness)
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4.3) ยอมรั บ ความผิ ด พลาด (Acknowledge mistakes) และแก้ ไขความผิ ด พลาดอย่ า ง
รวดเร็ว และชัดเจน (Correct them promptly and prominently) อธิบายถึงการแก้ไขข่าวด้วย
ความรอบคอบ และความชัดเจน
4.4) เปิดเผยการปฏิบัติที่ไม่ตรงกับหลักจริยธรรมสื่อมวลชน (Expose unethical conduct
in journalism) รวมถึงภายในองค์กรของตนเอง
โดยดำเนินการเพื่อการส่งเสริม และปกป้องบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 (First
Amendment) นั่นคือการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพของสื่อมวลชน การส่งเสริม
มาตรฐานจริ ย ธรรมของสื่ อ มวลชน และส่ ง เสริ ม ความหลากหลายของวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนใน
สหรัฐอเมริกา สมาคมมีสำนักงานสาขากว่า 300 แห่งทั่วโลก (Society of Professional Journalists,
2019)
3.2.2 Free TV Australia
Free TV Australia เป็นองค์กรกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชน และวิชาชีพสื่อมวลชนใน
การออกโทรทัศน์ภาคพื้นดินโดยไม่เสียค่าสมาชิก ซึ่งพัฒนามาจาก สมาพันธ์สถานีโทรทัศน์ภาคเอกชน
ออสเตรเลี ย (Federation of Australian Commercial Television Stations) โดยภารกิ จ เป็ น
ตัวแทนผู้ประกอบการ และวิชาชีพสื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ภาคพื้นดินโดยไม่เสีย
ค่ า สมาชิ ก (Advocacy) การพั ฒ นามาตรฐานอุ ต สาหกรรม (Industry Standard) การพั ฒ นา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) การส่งเสริมโฆษณาโทรทัศน์ที่ทรงพลัง
และสร้างสรรค์ (Power of Advertising) และการส่งเสริมความหลากหลายของรายการ (Diversity)
เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว องค์ กรได้พัฒ นาประมวลหลักการปฏิบัติสำหรับโทรทั ศน์เชิงพาณิ ชย์
(Commercial Television Code of Practices) ขึ้ น มา ซึ่ งกำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี บนพื้ น ฐาน
จริยธรรมสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์ภาคเอกชนที่รับชมโดยไม่เสียค่าสมาชิก ครอบคลุมประเด็นด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1) การรายงานข่ าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน (News and Current Affairs) ประมวลหลักการ
ปฏิ บั ติ นี้ ค รอบคลุ ม การรายงานข่ า ว (News) และรายงานสถานการณ์ ปั จ จุ บั น (Current Affairs
Programs) กำหนดให้การรายงานเหตุการณ์ข่าวด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม ความเป็นกลาง โดย
แบ่งแยกระหว่างเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง และการแสดงความคิดเห็น และการเคารพสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของผู้เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้รายงานเนื้อหาที่รบกวนจิตใจอย่างร้ายแรง ห้ามรายงานข่าวเกี่ยวกับ
การฆ่ าตัวตาย หรือพยายามฆ่ าตั วตาย ยกเว้น ว่ามี ค วามจำเป็ น ด้ านประโยชน์ สาธารณะ (Public
Interest) หากมีความจำเป็นต้องรายงานเนื้อหาที่รบกวนจิตใจ ต้องมีคำแจ้งเตือนถึงลักษณะเนื้อหาที่มี
ความรุน แรงประกอบเป็ น การล่ วงหน้ าก่ อ นการแสดงเนื้ อ หาดั งกล่ าวเสมอ การรายงานข่ าวหรือ
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สั ม ภาษณ์ เหยื่ อ หรื อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ภาพศพ หรื อ ภาพผู้ ได้ รั บ บาดเจ็ บ ต้ อ งคำนึ งถึ ง
ความรู้สึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เป็นหลัก
2) ก า ร แ ส ด งข้ อ มู ล ร ะ บุ ผ ล ต อ บ แ ท น เชิ งพ า ณิ ช ย์ ( Disclosure of Commercial
Arrangement) ต้องแสดงให้ผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนหากรายการดังกล่าวเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอกชน โดยแสดงเป็นป้ายแสดงข้อมูลก่อน ระหว่าง และหลังรายการนั้นๆ
หรือ คำอธิบายระหว่างรายการ หรือ คำอธิบายหลังสิ้นสุดรายการ หรือ ในเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการ หรือ วิธีอื่นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการอธิบายธรรมชาติของเนื้อหารายการ
ดังกล่าว
3) ข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาโฆษณา (Advertising Limits)
3.1) กำหนดห้ามมิให้มีการโฆษณาเกิน 13 นาทีต่อชั่วโมง ระหว่างเวลา 18.00 ถึง 0.00 น.
(เที่ยงคืน) ในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการเลือกตั้ง สำหรับช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง ห้ามมิให้มีการโฆษณาเกิน
14 นาที โดยการโฆษณาเนื้อหาที่มิได้เกี่ยวกับการโฆษณาทางการเมือง ห้ามมิให้มีการโฆษณาเกิน 13
นาทีตอ่ ชั่วโมง (สามารถโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองเพิ่มขึ้น 1 นาทีต่อชั่วโมง)
3.2) ห้ามมิให้มิการโฆษณาเกิน 15 นาทีต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาอื่น นอกเหนือจากที่กำหนด
(0.01 น. ถึง 17.59 น.) ในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการเลือกตั้ง สำหรับ ช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง ห้ามมิให้มี
การโฆษณาเกิน 16 นาที โดยการโฆษณาเนื้อหาที่มิได้เกี่ยวกับการโฆษณาทางการเมือง ห้ามมิให้มีการ
โฆษณาเกิน 15 นาทีต่อชั่วโมง (สามารถโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองเพิ่มขึ้น 1 นาทีต่อชั่วโมง)
4) ข้อจำกัดด้านเนื้อหา และข้อจำกัดในการโฆษณา (Advertising Restrictions) ครอบคลุม
ผลิตภัณ ฑ์เครื่องดื่มมี แอลกอฮอล์ ถุงยางอนามัยและบริการทางเพศ ภาพยนตร์และเกมส์ที่ถูกจัด
อันดับ X18+ การพนันและการเสี่ยงโชค และการแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์กำหนดห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ยกเว้นใน
ระหว่างเวลา 5.00 น. ถึง 6.00 น. และ 19.30 ถึง 20.30 น. หรือ ระหว่างรายการกีฬาในช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์ หรือ วันหยุดเทศกาล
4.2) การโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางเพศ เช่น ถุงยางอนามัยและบริการทางเพศอื่น ๆ
ให้โฆษณาได้ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 5.00 น.
4.3) โฆษณาภาพยนตร์ หรือ เกมส์ที่ถูกจัดอันดับ R18+ ให้โฆษณาได้ระหว่างเวลา 23.00 น.
ถึง 5.00 น. และห้ามโฆษณาภาพยนตร์ หรือ เกมส์ที่ถูกจัดอันดับ X18+
4.4) โฆษณาการพนันและการเสี่ยงโชค ห้ามมิให้ออกอากาศระหว่างรายการระดับ G หรือ
น้อยกว่า หรือ ระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 8.30 น. และ 16.00 น. ถึง 19.00 น. หรือ ระหว่างรายการ
สำหรับเด็กเยาวชนที่ออกอากาศระหว่างเวลา 5.00 น. ถึง 20.30 น.
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4.5) การร้องเรียน (Feedbacks and Complaints) กำหนดให้สื่อมวลชนทางโทรทัศน์ของ
ประเทศทุกช่อง ต้องมีช่องทางร้องเรียนให้กับผู้ชม ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
การร้องเรียนต้องประกอบด้วย (1) การอธิบายเกี่ยวกับปัญหาของการรับชม/ปัญหาของเนื้อหา ช่อง
สถานที่รับชม วันที่ และเวลาที่รับชม (2) หัวข้อของปัญ หาที่เกิดขึ้น (3) ตัวตนของผู้ร้องเรียน และ
(4) ข้อมูลการติดต่อกลับ โดยกำหนดให้สื่อมวลชนทางโทรทัศน์ต้องตอบกลับเรื่องร้องเรียนภายใน 30
วัน (Free TV Australia, 2019)
สำหรั บ ในประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ แ ห่ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ หรือ อาเซี ย น
(ASEAN) ได้ มี ค วามพยายามในการสร้ า งบรรทั ด ฐานจริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนขึ้ น มาภายในภู มิ ภาค
ที่ เรีย กว่า บรรทั ด ฐานจริยธรรมสื่ อมวลชนในอาเซี ย น (ASEAN Journalists Code of Ethics) ซึ่ ง
จัดทำขึ้นโดยสหพันธ์สื่อมวลชนในอาเซียน ณ การประชุมที่กรุงมะนิลา วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.
1987 และได้รับการรับรองในการประชุมใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนในอาเซียน ครั้งที่ 7 ในปี ค.ศ. 1989
(Seventh Assembly of the Confederation of ASEAN Journalists) โดยมีบทนำอธิบายถึงความ
ตระหนักของสหพันธ์สื่อมวลชนในอาเซียนต่อความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อสาธารณะในประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)
เพื่อการบรรลุถึงสันติภาพ และการพัฒนาภายในภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.3 บรรทัดฐานจริยธรรมสื่อมวลชนในอาเซียน (ASEAN Journalists Code of Ethics)
บ รรทั ดฐาน จริ ย ธรรม สื่ อ มวลชน ใน อาเซี ย น (ASEAN Journalists Code of Ethics)
ประกอบด้วยบรรทัดฐานจริยธรรม จำนวน 10 ข้อ ดังนี้
1) สื่อมวลชนอาเซียน จะใช้วิธีการ และความพยายามที่เป็นธรรม เปิดเผย และซื่อสัตย์
เท่ า นั้ น (Only to fair, open and honest means or efforts) เพื่ อ ได้ ม าซึ่ ง ข่ า วสาร ภาพ หรื อ
เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งานในอาชี พ โดยจะต้ อ งระบุ ค วามเป็ น สื่ อ มวลชนอย่ างถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
2) สื่ อ มวลชนอาเซี ย นจะไม่ ย อมให้ แ รงจู ง ใจหรื อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว (Personal
motives or interests) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวคิ ด ของตน ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ ความซื่ อ สั ต ย์ ใ นวิ ช าชี พ
(Professional integrity) หรือ บั่นทำลายศักดิ์ศรีในวิชาชีพ (Undermine the dignity of his/her
profession)
3) สื่อมวลชนอาเซียนไม่ควรเรียกร้องหรือยอมรับเงิน ของขวัญ หรือ ค่าตอบแทนใดๆ
(Shall not demand or accept any payment, gift or other consideration) ในการนำเสนอ
ข่าวที่ไม่เป็นความจริง หรือ ปกปิด หรือ ปิดบังความจริง
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4) สื่อมวลชนอาเซียน จะรายงาน และแปลข่าวอย่างซื่อสั ตย์ (Shall honestly report
and interpret the news) ตามความรู้ และความสามารถที่มี โดยไม่ปิดบังความจริงที่สำคัญ หรือ
บิดเบือนความจริง (Not to suppress essential facts or distort the truth) ผ่านการพูดเกินจริง
หรือ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผิด
5) สื่อมวลชนอาเซียนจะให้สิทธิแก่ผู้ที่ได้รับการพาดพิงในข่าวมีสิทธิในการตอบโต้ชี้แจง
(The right of reply)
6) สื่ อ มวลชน อาเซี ย น จะไม่ ล ะเมิ ด ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ (Shall not violate
confidential information) หรือข้อมูลที่ข้อมูลที่จัดเก็บมาด้วยตนเอง
7) สื่ อ มวลชนอาเซี ย นจะไม่ เ ปิ ด เผยตั ว ตนของแหล่ งข่ าว และปฏิ เสธการกดดั น จาก
ภายนอกให้เปิดเผยตัวตนของแหล่งข่าว หากแหล่งข่าวดังกล่าวมีความต้องการรักษาความลับของตน
8) สื่อมวลชนอาเซียนจะไม่รายงานข่าวที่ทำลายเกียรติยศหรือชื่อเสียงของปัจเจกบุคคล
ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลอันควรสืบเนื่องจากการปกป้องประโยชน์สาธารณะ
9) สื่ อมวลชนอาเซี ยนจะแสดงความเคารพอย่างเหมาะสม (Shall pay due regard)
ต่อความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนาของประเทศสมาชิกอาเซียน
10) สื่ อ มวลชนอาเซี ย นจะไม่ เขี ย นรายงาน ทั ศ นคติ หรื อ ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ส ร้ า งให้ เกิ ด
อันตรายต่อประเทศ หรือ การเผชิญหน้าด้วยอาวุธระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยพยายามในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
3.3 รูปแบบการกำกับจริยธรรมสื่อมวลชนในประเทศไทย
สำหรั บ ในประเทศไทยพบว่ า มี อ งค์ ก รกำกั บ จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น
(1) ในรูปแบบการกำกับดูแลกันเองที่สำคัญ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (2) ในรูปแบบการกำกับดูแลตนเอง จำนวน 1 องค์กร ได้แก่
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และการกำกับกิจการกระจายเสียง
โทรทัศน์ในด้านจริยธรรมสื่อ ได้แก่ กสทช. ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ ดังต่อไปนี้
3.3.1 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand)
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้อนุมัติข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสื อพิมพ์จำนวน 30
ข้อ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 และเริ่มเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและผู้เสียหายอย่าง
เป็นทางการ และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อพิจารณากลั่น กรองเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการ และ
ผู้แทนองค์กรเอกชนทางด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมเป็น กรรมการด้วย ซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
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มี ข้ อ บั งคั บ ว่ าด้ วยจริย ธรรมแห่ งวิช าชี พ หนั งสื อ พิ ม พ์ สภาการหนั งสื อ พิ ม พ์ แ ห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกอบด้วยบรรทัดฐานจริยธรรม จำนวน 30 ข้อ (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2014) ดังนี้
หมวด 1 หมวดทั่วไป
1) ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2559
2) ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
3) ในข้อบังคับนี้
‘ข่ าว’หมายถึ ง เนื้ อ หาที่ เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ งจากเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ประกอบด้ วย พาดหั ว ข่ าว
ความนำ เนื้อข่าว
‘ภาพข่าว’หมายถึง ภาพเหตุการณ์หรือภาพบุคคลที่สื่อสารเรื่องราว โดยมีหรือไม่มีคำบรรยาย
ภาพรวมทั้งภาพอื่นใดที่นำลงในหนังสือพิมพ์
‘การแสดงความคิดเห็น’ หมายถึง บทบรรณาธิการ คอลัมน์ บทความ การ์ตูน หรื อรูปแบบอื่น
ใดอันเป็นการติชม วิพากษ์วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ
‘เนื้อหาทั่วไป’ หมายถึง สารคดี สารคดีเชิงข่าวหรือรายงานหรือสกู๊ปบทวิเคราะห์ หรือข้อเขียน
อื่นใดที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
‘หนังสือพิมพ์’หมายถึง หนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540
ข้อ 3 ซึ่งรวมถึงสื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ ด้วย
‘ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์’หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 ข้อ 3 ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ
ด้วย
4) หนังสือพิมพ์และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใด ๆ อันจะนำมา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติแห่งวิชาชีพ
หมวด 2 หลักจริยธรรมทั่วไป
ความถูกต้องและข้อเท็จจริง
5) หนังสือพิมพ์ต้องตรวจสอบและไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินจาก
ข้อเท็จจริง
6) หนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการเสนอข่าวด้วยความลำเอียงหรือมีอคติเป็นเหตุให้ข่าวนั้นบิดเบือน
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลในข่าวและความเข้าใจผิดในสังคม
7) หนังสือพิมพ์ต้องไม่พาดหัวข่าวและความนำเกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าว และต้องสะท้อน
ใจความสำคัญหรือเนื้อหาหลักของข่าว
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8) หนังสือพิมพ์ต้องนำเสนอข่าวภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหาทั่วไป ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดย
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ
9) หนังสือพิมพ์พึงเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหาทั่วไป โดยตระหนักถึงความสำคัญ
และอรรถประโยชน์ของข่าวต่อสาธารณะ และไม่เสนอข่าวในทำนองชวนเชื่อหรือเร้าอารมณ์ ให้คน
สนใจในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ความสมดุลและเป็นธรรม
10) หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
11) หนั ง สื อ พิ ม พ์ ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ฝ่ า ยที่ ถู ก กล่ า วหาแสดงข้ อ เท็ จ จริ งเมื่ อ ข่ า วที่ น ำเสนอ
มีการพาดพิงอันอาจเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กร หรือได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการให้ความเป็นธรรมแล้ว
12) หนังสือพิมพ์ต้องให้ความเที่ยงธรรมเมื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกพาดพิงเห็นว่าการแสดง
ความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์นั้น ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง
การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
13) หนังสือพิม พ์ต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้ งต้องไม่ เป็ นการซ้ ำเติม ความทุ กข์หรือโศกนาฏกรรมอัน เกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม
14) หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึง
ความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน
15) หนังสือพิมพ์พึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
16) หนั ง สื อ พิ ม พ์ พึ ง ระมั ด ระวั ง การเสนอข่ า วภาพข่ า ว ความเห็ น หรื อ เนื้ อ หาทั่ ว ไป
ต่อสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งหรือมีความรุนแรง อันจะเป็นการสร้างหรือเพิ่มความหวาดระแวงที่มี
อยู่แล้วในชุมชนหรือสังคม
17) หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังการเสนอข่าวภาพข่ าว ความเห็น หรือเนื้อหาทั่วไป อันเป็นการ
ไม่เคารพต่อเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพันธุ์
18) หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่สุภาพ หรือภาษาที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม
หรืออยู่ในข่ายประทุษวาจา หรือแสดงนัยเชิงลบ

116

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University
หมวด 3 หลักกระบวนการทำงาน
การปกปิดและเคารพแหล่งข่าว
19) หนังสื อพิ ม พ์ ต้องไม่ เสนอข่าวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล่งที่ มา พึ งระบุชื่อบุคคลที่ ให้
สัมภาษณ์หรือให้ข่าวอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
แหล่งข่าว และต้องเป็นประโยชน์ตอ่ สิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน
20) หนังสือพิมพ์ต้องปกปิดชื่อและฐานะของบุคคลที่ให้ข่าวไว้เป็นความลับเมื่อได้ให้คำมั่นแก่
แหล่ง ข่าวนั้นไว้ และต้องปกปิดนามปากกาหรือนามแฝงที่ ปรากฏในหนังสือพิ มพ์ ฉบับ นั้นไว้เป็ น
ความลับ
ความรับผิดชอบในการแก้ข่าว
21) หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลงพิม พ์แก้ไขข้อผิดพลาดอันเกิดจากการ
เสนอข่ า วโดยไม่ ชั ก ช้ า หากข้ อ ผิ ด พลาดนั้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งของบุ ค คลหรื อ องค์ ก ร
ให้ดำเนินการขออภัยพร้อมกันไปด้วย
การแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น
22) หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
การละเว้นอามิสสินจ้างและประโยชน์ทับซ้อน
23) ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม
24) ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ
เพื่อ ให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน
25) ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์พึงละเว้นการรับอภิสิทธิ์หรือตำแหน่งเพื่อให้กระทำการ
หรือไม่ กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เ พื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถู กต้อง
รอบด้าน
การได้มาซึ่งข้อมูลโดยไม่ละเมิด
26) หนังสือพิมพ์ต้องบอกที่มาของข้อความที่คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจาก
การขออนุญาตจากแหล่งข้อมูลนั้นแล้ว
27) หนังสือพิมพ์พึงใช้วิธีที่สุภาพและซื่อสัตย์ในการได้มาซึ่งข่าวสาร
โฆษณาที่ไม่แอบแฝงและงมงาย
28) หนังสือพิมพ์ต้องแสดงให้เห็นชัดว่าข้อความที่เป็นบทความซื้อพื้นที่คือประกาศโฆษณาจะ
แอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได้
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29) หนังสือพิมพ์พึงใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบให้ประกาศโฆษณาทั้งหลายอยู่ภายใน
ขอบเขต ของศีลธรรมและวัฒนธรรม และพึงระมัดระวังที่จ ะไม่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประกาศ
โฆษณาที่น่าจะเป็นภัยแก่สังคมหรือสาธารณะ
30) หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่มีเหตุให้น่าเชื่อว่าเจ้าของประกาศ
โฆษณา นั้น เจตนาจะทำให้ผู้อ่านหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย
3.3.2 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนั กข่ าววิท ยุแ ละโทรทั ศ น์ ไทย ได้รับ อนุ ญ าตให้ จัด ตั้งขึ้ น อย่างเป็ น ทางการ ในเดือ น
สิงหาคม 2544 โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ การเป็นองค์กรหลักที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป
คลื่นความถี่ และผลักดันให้เกิดความโปร่งใสของสื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความบิดเบือนการปฏิรูปสื่อ โดย
องค์กรมุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนจิตสำนึกของสื่อมวลชน
ในด้ า นข่ า วสำหรั บ กิ จ การกระจายเสี ย งวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ โดยดำเนิ น การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ปราศจากการครอบงำทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทางการเมืองและทางธุรกิจ (สมาคมนักข่าววิท ยุ
และโทรทัศน์ไทย, 2020) โดยสมาคมฯ ได้กำหนดระเบียบสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิท ยุและโทรทั ศน์ไทย พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่ มเติม
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555) ประกอบด้วยระเบียบ 6 ข้อ โดยมีข้อ 3 ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ ดังนี้
1) นำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สาธารณะ ด้วยความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นธรรม
2) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าว
3) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) ปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
5) ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ตกเป็นข่าว หากนำเสนอข้อมูลผิดพลาดต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที
พร้อมขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว
6) ส่งเสริมและรักษาไว้ซงึ่ เสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
7) ไม่กระทำการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณ ของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วม
วิชาชีพ
3.3.3 องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (Thai Public
Broadcasting Service: Thai PBS)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting
Service : Thai PBS) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจาย
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เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผล
กำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ สนับสนุนการ
พัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่
เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ โดยความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะ
ของไทยพีบีเอสได้รับการรองรับภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการสรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส
เป็นผู้กำหนดนโยบาย และควบคุมการดำเนินงานของผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารองค์การฯ
ส.ส.ท. มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและยาสูบ โดยมีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน
2,000 ล้านบาท โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่
รายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2015) ประกอบด้วย 9 ข้อ ดังนี้
ส่วนที่ 1 หลักการสำคัญของสื่อเพื่อสาธารณะ
1) ความทั่ วถึ ง (Universality) สื่ อ สาธารณะต้ อ งดำเนิ น การเพื่ อ ประชาชนทั้ งประเทศต้ อ ง
พยายามเข้าถึงทุกคน หรือสื่อสาธารณะต้อง “ถูกใช้” โดยคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อ
ความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตยที่พลเมื องทุกคนอยู่บนฐานข้อมูลข่าวสารเดียวกันอย่ างไม่
แบ่งแยกสถานะทางสังคมหรือรายได้
2) ความหลากหลาย (Diversity) สื่อสาธารณะต้องมีความหลากหลายอย่างน้อยที่สุดในด้าน
ประเภทของรายการ ผู้ชมผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหารวมทั้งประเด็นถกเถียง ทั้ง หมายรวมถึงกลุ่ม
ผู้ผลิตอิสระที่หลากหลาย ไม่ผูกขาด กับ กลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งแต่เปิดโอกาสอย่างกว้างขวางในการเข้าถึง
เข้าร่วมงาน เข้าร่วมเรียนรู้ร่วมพัฒนารายการ สื่อสาธารณะต้องตอบสนองความสนใจของสาธารณะที่
หลากหลาย โดยนำเสนอรายการหลากประเภทที่แต่ละรายการอาจ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่มที่มีความคาดหวัง ความต้องการและลักษณะการรับสื่อที่ต่างกัน
3) ความเป็นอิสระ (Independence) องค์การเพื่อสื่อสาธารณะต้องมีความเป็นอิสระ มีที่มา
ของรายได้ที่ประกันความเป็นอิสระจากรัฐ และ ทุนธุรกิจ และต้องสร้างหรือพัฒนาความยั่งยืนของ
ความเป็นอิสระด้วยการได้รับ การสนับสนุนจากสาธารณะหรือประชาชน ผู้ผลิต สื่อสาธารณะต้องมี
เสรีภาพ และความเป็นอิสระด้วยจริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม สื่อสาธารณะต้องเป็น
เวทีกลางสำหรับการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น
และข้อวิจารณ์ ที่ แตกต่างกั น และต้องสร้างการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่เสรี อันเป็นหลักการ
สำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนของสังคมประชาธิปไตย
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4) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน (Human Rights Protection) สื่อสาธารณะ
ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและครอบครัว เว้นเสียแต่ความจำเป็น
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่ ต้องคำนึงถึงและถือปฏิบัติในหลักการสิทธิมนุษยชนใน
ทุกขั้นตอนการทำงาน และในการผลิตรายการต่าง ๆ
5) ความแตกต่างเฉพาะตัว (Distinctiveness) สื่อสาธารณะต้องมีความแตกต่างที่โดดเด่นด้วย
คุณลักษณะของรายการที่มีมาตรฐานและรสนิยม เนื้อหารายการต้ องแตกต่างจากสื่ออื่นจนทำให้ผู้ชม
ผู้ฟั งสามารถแยกแยะได้ ในความแตกต่างของคุ ณ ภาพ คุณ ค่ า จุด ยืน และลัก ษณะเฉพาะของสื่ อ
สาธารณะ โจทย์ของสื่อ สาธารณะ จึงมิใช่แค่การผลิตรายการที่ สื่ออื่น ไม่สนใจผลิต แต่ควรมีทั้ ง
ยุทธศาสตร์ และ จุดมุ่งหมายเพื่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่สร้างความแตกต่างทั้ง
ด้ านเนื้ อ หาและวิ ธีก ารนำเสนอ มี ม าตรฐานตามหลั ก การแห่ งวิ ช าชี พ มี รสนิ ย ม มี ค วามสุ ภ าพที่
เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ บรรทัดฐานและค่านิยมของชุมชนสังคมนั้น ๆ ผู้ผลิตสื่อ
สาธารณะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนารายการต้นแบบ
6) ความมีส่วนร่วม (Participation) เป็นคุณลักษณะสำคัญของสื่อที่ยึดค่านิยมประชาธิปไตยทั้ง
ในกระบวนการและเป้าหมายการทำงาน การมีส่วนร่วมในระดับผู้ปฏิบัติงาน คือวัฒนธรรมการทำงาน
ด้านรายการที่ มี การปรึก ษาหารือ ระดมความคิ ด ร่วมกั น พั ฒ นา และประเมิ น คุ ณ ภาพ คุณ ค่ า ที่
คำนึงถึงความคุ้มค่าใช้จ่ายในการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ส่วนการมีส่วนร่วมกับ
สังคม คือ การเปิดโอกาสให้สั งคมอันหมายถึงผู้รับสื่อที่เป็นปั จเจกและกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ได้มี
ช่องทางในการแสดงความคิด เห็ น ความต้ องการ ข้อ เสนอแนะ ไปจนถึ งการร้องเรียนเมื่ อเห็ น ว่า
องค์การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามพันธกิจ และจริยธรรม รวมทั้งการเปิดโอกาสแก่ผู้ผลิต
รายการอิสระภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการผลิตและเผยแพร่รายการด้วย
7) การพัฒนา (Development) การผลิต การจัดหา และการเผยแพร่สื่อเพื่อบริก ารสาธารณะ
มีเป้าหมายในการพัฒ นาสังคมที่มี คุณ ภาพ ส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการยอมรับซึ่งกันและกันในความเป็นพหุสังคม เปิดพื้นที่ให้ผู้ด้อยสิทธิ
ไร้เสียงของสังคม ส่งเสริมความเข้าใจและเกื้อกูลกันของสมาชิกในสังคม สื่อสาธารณะต้องพัฒ นา
คุณภาพ และมาตรฐานการทำงานของบุคลากรองค์การและผู้ร่วมผลิตรายการอย่างต่อเนื่อง อันจะ
ทำให้รายการหรือผลผลิตขององค์การได้รับการยอมรับ และเชื่อถือจากสังคมทั้งในระดับประเทศ
และนานาประเทศ
8) ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Creditability) สื่อสาธารณะต้องสร้างความน่าเชื่อถือความ
ไว้วางใจจากสังคม ซึ่งเป็นผลจากการทำงานที่ยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
การรายงานข่าวและ การนำเสนอรายการอย่างคำนึงถึงความถูกต้อง เที่ยงตรงตรงตาม ข้อเท็จจริง
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ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ฝักใฝ่ถือ ข้าง ไม่ลำเอี ยง ไม่มีอคติ เนื้อหารายการที่นำเสนอต้องมีทั้ง
ความกว้างหรือรอบด้าน และความลุ่มลึก ไม่รายการหรือนำเสนอรายการอย่างง่าย ๆ หรือรวบรัด
เกินไป ต้องให้ผู้ชมผู้ฟัง ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอกับความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน รายการต้อง
สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยรักษาสมดุล
ให้ เหมาะสม นอกจากการสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจได้จากการทำงานด้วยคุณ ภาพ มีทักษะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว สื่อสาธารณะยังต้องมีการกำหนดกลไก หรือ
วิธีการให้ผู้ชมผู้ฟังมีโอกาสให้ความคิดเห็น ข้อแนะนำ ต่อการให้บริการและการนำเสนอรายการต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ที่สำคัญต้องมีการรวบรวมเสียงสะท้อนของผู้ชมผู้ฟัง แล้วนำเสนอสู่สาธารณะ
ทั้งนำมาพิจารณาปรับปรุงการทำงานการผลิต การจัดหาและการเผยแพร่รายการ
9) ปราศจากประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ผู้ทำงานสื่อสาธารณะต้องไม่ทำให้ เกิด
ความเคลือบแคลงว่าปฏิบัติหน้าที่โดยแอบแฝงประโยชน์เฉพาะตน ครอบครัวหรือพวกพ้อง ประโยชน์
ดังกล่าวนี้มิได้หมายถึงเฉพาะรายได้หรือทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการรายงานหรือการ
นำเสนอรายการที่สนับสนุนการได้เปรียบของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดัน กลุ่มการเมื อง รวมไปถึง
การรับของขวัญ ของแถม ส่วนลดบริการ การให้กู้ยืม อภินันทนาการ ที่เกินขอบเขตของไมตรีจิต จาก
บุคคล องค์กร รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพราะการกระทำของบุคลากรทุกระดับ ไม่
ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อถื อและความไว้วางใจของสังคมต่อ
องค์การ สื่อสาธารณะต้องสร้างวัฒนธรรมความเป็นองค์การที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Integrity)
มี ก ลไกการติ ด ตามตรวจสอบ เพื่ อ มิ ใ ห้ ร ายการ และบุ ค ลากรองค์ ก าร รวมทั้ ง ผู้ ผ ลิ ตอิ ส ระ
เข้าไปเกี่ยวข้องทั้ งทางตรงและแอบแฝง ในการนำเสนอสินค้า และบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
และ/หรือ ทางการเมื อ ง เช่ น การนำเสนอ หรือ ส่ งเสริม สิ น ค้ า และ/หรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรากฏตัวเพื่อเป็นพิธีกรในกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การให้ใช้ชื่อ
สนับสนุนสินค้า ฯลฯ หรือการกระทำใดที่ส่งผลเสียต่อภาพลัก ษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร
เพื่อความโปร่งใสในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การต้องให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ทำงาน
เกี่ยวกับการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้นำเสนอรายการ ผู้ผลิต รายการ
ทั้งที่เป็นบุคลากรองค์การและผู้ทำงานอิ สระ ต้องแจ้งข้อมูลผลประโยชน์ของส่วนตัว และของสมาชิก
ในครอบครัวที่อาจส่งผลต่อการทำหน้าที่ในองค์การสื่อเพื่อสาธารณะ หรือ ส.ส.ท.
3.3.4 สำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
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โทรทั ศน์ ได้มี การกำหนดหลั กการจริยธรรมขององค์ก รกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทั ศน์
จำนวน 8 ประการ และหลักการจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 14
ประการ ดังนี้
1) หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
องค์ก รในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทั ศ น์ คื อ หน่ วยงาน บริษั ท องค์ ก ร สถาบั น
ที่ดำเนินกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ และมีส่วนรับผิดชอบกับ
สังคมอย่างมาก เพื่อให้การบริหารงานให้องค์กรสื่อนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและประสิทธิภาพ
องค์กรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ควรยึดถือหลักการจริยธรรม 8 ข้อ ดังนี้
1.1) หลักผลประโยชน์สาธารณะ
องค์กรต้องตระหนั กถึงผลประโยชน์ ส่ วนรวมของประเทศเป็ นสำคัญ ด้วยการนำเสนอข่าว
เรื่องราวหรือประเด็นข้อถกเถียงที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน หรือที่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในสังคม เช่น อาชญากรรม การทุจริต คอรัปชั่น การใช้อำนาจในทาง
มิชอบ พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐที่ละเลยต่อเจ้าหน้าที่จนทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ การขูดรีด
การค้ามนุษย์ ฯลฯ ไม่ควรให้ผลประโยชน์ขององค์กรขัดแย้งกับผลประโยชน์สาธารณะ พึงตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2) หลักความเป็นอิสระ
องค์กรต้องดำเนินงานบริหารองค์กรสื่ออย่ างไม่ตกเป็นเครื่องมือ หรือกลุ่มกดดันทางการเมือง
ใด ๆ มิ ย อมให้ อ ำนาจทุ น เข้ า มาครอบงำความอิ ส ระขององค์ ก รในการนำเสนอข่ า วสารข้ อ มู ล ที่
ประชาชนควรรับรู้
1.3) หลักสิทธิมนุษยชน
องค์กรต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน เห็นความสำคัญของความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ไม่เหยียดหยาม แบ่งแยก หรือ
เลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ สุขภาพ
ฐานะทางการเงิน ศาสนา การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
1.4) หลักความสุจริต ซื่อสัตย์
องค์กรต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือผลประโยชน์ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต
1.5) หลักความโปร่งใส
องค์ ก รต้ อ งดำเนิ น กิ จ การอย่ า งถู ก กฎหมาย ซื่ อ สั ต ย์ ทั้ งในระดั บ นโยบายขององค์ ก รและ
การปฏิบัติงาน
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1.6) หลักการยอมรับการตรวจสอบ
องค์กรต้องยอมรับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานสื่อ ทั้งจากในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร
1.7) หลักธรรมาภิบาล
องค์กรต้องยึดถือการดำเนินงานโดยใช้หลักการธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ทั้งในการบริหาร
จัดการองค์กร การผลิตและเผยแพร่รายการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
1.8) หลักความคุ้มค่า
องค์ ก รต้ อ งยึ ด ถื อ การใช้ ท รัพ ยากรเพื่ อ การดำเนิ น กิ จ การอย่ างคุ้ ม ค่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และคุ้มแก้งบประมาณในการดำเนินงาน
2) หลักการจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้บ ริหาร กรรมการ ข้าวของสื่อ ผู้ประกอบกิจการ
พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักการ 14
ข้อ ดังต่อไปนี้
2.1) จริยธรรม
ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ต้ อ งประกอบวิช าชี พ ด้ วยสุ จ ริต บริสุ ท ธิ์ ยึ ด กรอบจริย ธรรมแห่ งวิช าชี พ
สื่อมวลชน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เป็นแนวทางเกียรติภูมิศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
2.2) ความเป็นอิสระ
ผู้ ป ระกอบการวิช าชี พ ต้ อ งปฏิ บั ติ งานอย่ างมี ค วามเป็ น อิ ส ระทางวิช าชี พ โดยไม่ อ ยู่ ภ าพใต้
อิทธิพลทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ใด ต้องไม่ละเว้นการนำเสนอข่าว รายงาน ผลิตรายการใน
เนื้อหาหรือเรื่องราวที่สาธารณชนต้ องรับรู้ สมควรได้รับรู้ แม้การนำเสนออาจส่งผลกระทบต่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ตาม
2.3) สิทธิมนุษยชน
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ เห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความสำคัญในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ไม่เหยียดหยาม ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห่ ง ความแตกต่ า งในเรื่ อ งถิ่ น กำเนิ ด เชื้ อ ชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิ ถี อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
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2.4) ความทั่วถึง
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำนึงถึงประชาชนส่วนมาก เพื่อให้ประชาชนส่วนมากได้เข้าถึงบริการของ
สื่อ และเพื่อประโยชน์ของสื่อที่ถูกใช้ประโยชน์ด้วยประชาชนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อให้
ประชาชนทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นทางสังคมหรือรายได้
2.5) ความเท่าเทียม
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำนึงถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทั้งใน
ระดับ ชาติ ระดั บ ท้ องถิ่น ชนบทห่ างไกล คนพิ ก ารที่ มี ข้อจำกัดในการเข้ าถึงสื่อวิ ท ยุและโทรทั ศ น์
กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มีความแตกต่าง
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
2.6) ความหลากหลาย
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ทั ศ นคติ รสนิ ย ม พื้ น ที่
ภูมิลำเนา เชื้อชาติ ในการนำเสนอข่าวสาร สาระ บันเทิง ทั้ง ในแง่เนื้อหารายการและกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกัน ควรมีการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตอิสระขนาดเล็ก กระจายตัวไม่ผูกขาด เพื่อเป็นทางเลือกใน
การนำเสนอรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ตอบสนองความสนใจที่หลากหลายในสังคม
2.7) การพัฒนา (ยกระดับคุณภาพของวิชาชีพ)
ผู้ประกอบวิชาชีพต้ องพัฒนายกระดับคุณภาพของวิชาชีพทั้งในแง่ของการผลิตและนำเสนอ
รายการ ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคสื่อ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
คนดู คนฟังอย่างกว้างขวาง
2.8) หลักพื้นที่สาธารณะ
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงออกของประชาชนทุกกลุ่ม เปิดพื้นที่ให้
มีการวิพากษ์ทางความคิดอย่างสร้างสรรค์
2.9) หลักความถูกต้องเที่ยงตรง
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องนำเสนอหรือเป็นสื่อกลางของข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง ไม่ บิ ดเบื อนแต่งเติ ม มี การจำแนกให้ผู้รับสารเข้าใจว่าเป็ นรายการข่าวที่ป ระกอบด้วย
ข้อเท็จจริงหรือเป็นรายการที่ประกอบด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
2.10) วัตถุวิสัย
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเที่ยงตรง ต่อสภาวะเหตุการณ์ตามข้อเท็จจริง
โยเฉพาะในการรายงานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ต้องไม่แสดงหรือสอดแทรกความคิดเห็นของตนลง
ไปในรายงานข่าว ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนนำเสนอ
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2.11) หลักความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ผู้ป ระกอบวิชาชีพ ต้องเสนอรายงานข่าว เหตุ การณ์ ปั จจุบั น หรือรายการทั่ วไป โดยเฉพาะ
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างตรงไปตรงมาตามสภาพข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ไม่อคติ เอนเอียง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี หรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกัน
2.12) ความสมดุล เป็นธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องให้ความเป็ นธรรมแก่ทุ กฝ่ายที่ ถูกพาดพิง กล่าวหา หรือมีส่วนได้เ สีย
ในเรื่องราวนั้น ได้มีโอกาสแสดงความคิ ดเห็น เปิดโอกาสให้แหล่งข่าวในการชี้แจงหรือปฏิเสธ และ
อภิปรายโต้เถียงบนฐานของข้อมูล ความจริง และเหตุผล โดยเสมอหน้ากันบนหลักการประชาธิปไตย
2.13) ผลประโยชน์สาธารณะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและสังคมเป็นสำคัญ ไม่ว่า
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ จะถื อ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การเพื่ อ บริ ก ารธุ ร กิ จ บริ ก ารชุ ม ชน หรือ บริก าร
สาธารณะ ไม่ควรให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์กรสำคัญ สูงสุดเหนือผลประโยชน์สาธารณะ
โดยเฉพาะในกรณีสถานการณ์วิกฤต เหตุการณ์ความไม่สงบ จลาจล สงคราม หรือ ความแตกแยกของ
ผู้คนในสังคม ควรยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
2.14) เกียรติยศศักดิ์ศรี
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใด ๆ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์ศรี
แห่ ง วิ ช าชี พ ต้ อ งไม่ อ วดอ้ า งหรื อ าศั ย ตำแหน่ ง หน้ า ที่ เพื่ อ เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ห รื อ ผลประโยชน์ ใด ๆ
ที่ไม่ชอบธรรม ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อให้กระทำการหรือไม่
กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน
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ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบจริยธรรมของสื่อมวลชนจากองค์กรต่างประเทศ และองค์กรในประเทศ
องค์กร

1. หลักผล
ประโยชน์
สาธารณะ

องค์กรสื่อในต่างประเทศ
1. EJN
-

ประเด็นจริยธรรม
6. หลัก
7. หลัก
การยอม
ธรรมา
รับการ
ภิบาล
ตรวจสอบ

2. หลัก
ความเป็น
อิสระและ
เป็นกลาง

3. หลัก
สิทธิ
มนุษยชน

4. หลัก
ความ
สุจริต
ซื่อสัตย์

5. หลัก
ความ
โปร่งใส

√

√

-

-

-

8. หลัก
ความ
คุ้มค่า

9. ความ
ทั่วถึง
และความ
เป็นธรรม

10.
หลักการ
พัฒนา

11. หลัก
ความถูก
ต้อง
เที่ยงตรง

หลักการ
อื่น ๆ

-

-

-

-

√

- ความ
รับผิดชอบ
- หลักความ
ปลอดภัย
ของสื่อ
- ปกป้อง
ความลับของ
แหล่ง ข่าว
- ความ
ไว้วางใจ
- ความ
รับผิดชอบ

2. Article
19

√

√

√

-

-

-

-

-

√

√

-

3. AEJ

√

√

√

√

√

-

-

-

√

-

√
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์กร

1. หลักผล
ประโยชน์
สาธารณะ

4. SPJ

5. Free TV
Australia
6. ASEAN
Journalists
Code of
Ethics

3. หลัก
สิทธิ
มนุษยชน

-

2. หลัก
ความเป็น
อิสระและ
เป็นกลาง
√

√
√

ประเด็นจริยธรรม
6. หลัก
7. หลัก
การยอม ธรรมาภิ
รับการ
บาล
ตรวจสอบ
√
-

5. หลัก
ความ
โปร่งใส

-

4. หลัก
ความ
สุจริต
ซื่อสัตย์
-

√

√

-

√

√

√

√

√

√

-

√

8. หลัก
ความ
คุ้มค่า

10.
หลักการ
พัฒนา

-

9. ความ
ทั่วถึง
และความ
เป็นธรรม
-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

11. หลัก
หลักการ
ความถูก
อื่น ๆ
ต้อง
เที่ยงตรง
√
- ลดการสร้าง
อันตราย
- ความ
รับผิดชอบ
√
-

- ไม่เปิดเผย
ตัวตน
แหล่งข่าว
- ส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์กร

1. หลักผล
ประโยชน์
สาธารณะ

องค์กรสื่อประเทศไทย
7. สภาการ
√
หนังสือพิมพ์
แห่งชาติ

8. สมาคม
นักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์
ไทย

√

2. หลัก
ความเป็น
อิสระและ
เป็นกลาง

3. หลัก
สิทธิ
มนุษยชน

4. หลัก
ความ
สุจริต
ซื่อสัตย์

5. หลัก
ความ
โปร่งใส

√

√

√

√

√

√

√

ประเด็นจริยธรรม
6. หลัก
7. หลัก
การยอม ธรรมาภิ
รับการ
บาล
ตรวจสอบ
√

8. หลัก
ความ
คุ้มค่า

9. ความ
ทั่วถึงและ
ความเป็น
ธรรม

10.
หลักการ
พัฒนา

11. หลัก
ความถูก
ต้อง
เที่ยงตรง

หลักการ
อื่น ๆ

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

- การปกปิด
เคารพ
แหล่งข่าว
- หลักการ
ได้มาของ
ข้อมูลโดยไม่
ละเมิด
- การปกป้อง
แหล่งข่าว
อย่างเป็น
ธรรม
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์กร

1. หลักผล
ประโยชน์
สาธารณะ

9. Thai PBS

10. กสทช.

3. หลัก
สิทธิ
มนุษยชน

√

2. หลัก
ความเป็น
อิสระและ
เป็นกลาง
√

5. หลัก
ความ
โปร่งใส

√

4. หลัก
ความ
สุจริต
ซื่อสัตย์
-

√

√

√

√

√

√

ประเด็นจริยธรรม
6. หลัก
7. หลัก
การยอม ธรรมาภิ
รับการ
บาล
ตรวจสอบ
√
-

√

√

8. หลัก
ความ
คุ้มค่า

10.
หลักการ
พัฒนา

-

9. ความ
ทั่วถึงและ
ความเป็น
ธรรม
√

√

√

√

√

11. หลัก
หลักการ
ความถูก
อื่น ๆ
ต้อง
เที่ยงตรง
√
- ความ
แตกต่าง
เฉพาะตัว
- ความมีส่วน
ร่วม
- ความ
ไว้วางใจ
เชื่อถือได้
√
- พื้นที่
สาธารณะ
- เกียรติยศ
ศักดิ์ศรี
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โดยหากสังเคราะห์บรรทัดฐานทางจริยธรรมของสื่อมวลชนจากองค์กรต่าง ๆ จะพบว่า ประเด็น
ทางจริยธรรมที่สำคัญที่พบร่วมกันระหว่างองค์กรจริยธรรมสื่อมวลชนต่าง ๆ ที่พบมากที่สุด 5 ลำดับ
ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้
1) หลั ก ความเป็ น อิ ส ระ (Independence) สื่ อ มวลชนควรต้ อ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระจาก
กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และการรายงานข่าวควรเป็นอิสระจากการแทรกแซงของกลุ่มผลประโยชน์
ดังกล่าว หรือต้องมีความโปร่งใสในการแสดงให้ผู้รับชมรับฟังเห็นถึงความสัมพันธ์กับกลุ่มผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หากมีการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เหล่านั้น
2) หลักสิทธิมนุษยชน (Humanity) องค์กรต้องให้ความสำคั ญกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนหลัก
สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เห็นความสำคัญของความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้คน ไม่เหยียดหยาม แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ อายุ ภาษา
วัฒ นธรรม เพศ ความพิ การ สุ ขภาพ ฐานะทางการเงิน ศาสนา การศึกษา และความคิดเห็น ทาง
การเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
3) หลั กผลประโยชน์ ส าธารณะ องค์ ก รต้ องตระหนั กถึ งผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศ
เป็ น สำคั ญ ด้ ว ยการนำเสนอข่ าว เรื่ อ งราวหรื อ ประเด็ น ข้ อ ถกเถี ย งที่ ก ำลั งอยู่ ในความสนใจของ
ประชาชน หรือที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น อาชญากรรม การทุจริต
คอรัปชั่น การใช้อำนาจในทางมิชอบ พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐที่ละเลยต่อเจ้าหน้าที่จนทำให้
ประชาชนเสียประโยชน์ การขูดรีด การค้ามนุษย์ ฯลฯ ไม่ควรให้ผลประโยชน์ขององค์กรขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ พึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4) ความถูกต้อง เที่ยงตรง (Trust and Accuracy) โดยสื่อมวลชนมีหน้าที่ต้องให้ข่าวที่เป็น
ความถูกต้อง และเป็นจริง มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาของข่าว นำเสนอ หรือ
เป็นสื่อกลางของข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่บิ ดเบือนแต่งเติม มีการจำแนก
ให้ ผู้ รับ สารเข้ าใจว่าเป็ น รายการข่ าวที่ ป ระกอบด้ วยข้ อ เท็ จ จริง หรือ เป็ น รายการที่ ป ระกอบด้ ว ย
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) องค์กรต้องดำเนินกิจการอย่างถูกกฎหมาย ซื่อสัตย์
ทั้งในระดับนโยบายขององค์กรและการปฏิบัติงาน โดยสื่อมวลชนที่มีจริยธรรมควรมีความรับผิดชอบ
ต่อผลงานของตนเอง และสามารถอธิบายการตัดสินใจของตนเองให้สาธารณะชนเข้าใจได้
อย่างไรก็ตาม พบว่า กรอบจริยธรรมตามคู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้มีการกำหนดหลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ที่จัดทำขึ้นโดย กสทช. นั้น ไม่ได้ระบุถึงประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กร
อื่น ๆ ทั้งในระดับสากล และระดับประเทศได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้
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1) องค์กรสื่อในต่างประเทศ
1.1) หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
1.2) หลักความปลอดภัยของสื่อ
1.3) หลักความปลอดภัยของสื่อ ปกป้องความลับของแหล่งข่าวและไม่เปิดเผยตัวตนแหล่งข่าว
1.4) ความไว้วางใจ
1.5) ส่งเสริมความสัมพันธ์ประเทศสมาชิกอาเซียน
2) องค์กรสื่อประเทศไทย
2.1) การปกป้องแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม การปกปิดเคารพแหล่งข่าว
2.2) หลักการได้มาของข้อมูลโดยไม่ละเมิด
2.3) ความแตกต่างเฉพาะตัว
2.4) หลักความมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ กรอบจริยธรรมตามคู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ของ กสทช. ได้เพิ่มเติมหลักการ เรื่อง พื้นที่สาธารณะ และเกียรติยศศักดิ์ศรี เพิ่มเติม
ในส่วนของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานสื่อ โดยกรอบจริยธรรมที่ไม่ พบเลยในต่างประเทศและในประเทศ
ไทย คือ หลักการเรื่อง ธรรมาภิบาลขององค์กรสื่อ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล
แล้ว พบว่า ประกอบด้วย (1) ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws (2) หลักด้านหลักคุ ณธรรม Ethics
(3) ด้ า นความโปร่ ง ใส Transparency (4) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม Participation (5) หลั ก สำนึ ก
รั บ ผิ ด ชอบ Accountability (6) หลั ก ความคุ้ ม ค่ า Value for Money ซึ่ ง ในกรอบแนวคิ ด เรื่ อ ง
จริยธรรมสื่ อขององค์กรในต่างประเทศและในประเทศ ได้มีการนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิ บ าลแตก
ออกมาเป็นประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
3.4 การแสดงตัวอย่างการนำจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ในการนำเสนอตั ว อย่ า งการนำจริ ย ธรรมไปใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ทั้ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศนั้น ผู้วิจัยจะได้นำเสนอการแสดงออกถึงจริยธรรมในการทำหน้าที่ของสื่ อที่สามารถพบ
เห็นและสามารถรับรู้ได้โดยทั่วไป ดังนี้
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3.4.1 การนำจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในประเทศ
1) ละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ออกอากาศทาง ช่อง 33 HD
สำหรับละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” เป็นละครที่ออกอากาศในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นละครที่
ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเรตติ้งของละครและนำไปสู่การเกิดกระแสทางสังคม
โดยเฉพาะในด้ า นการให้ ค วามรู้ เชิ งประวั ติ ศ าสตร์ ส มั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช จนกระทั่ ง
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่ได้ชมละครมีความสนใจในประวัติ ศาสตร์ไทย ช่วงรัชสมัยที่ละครนำเสนอ
ถึงแม้ละครจะได้ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์โดยตรง แต่ละครได้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจ
รากเหง้า และความเป็นมาของคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงละครยังได้นำเสนอภาพอาหารไทย
ในสมัยโบราณ และทำให้ผู้ชมเริ่มศึกษาค้นคว้าถึงความเป็นมาของอาหารแต่ละชนิด เช่น หมูโสร่ง
เป็นต้น นอกจากนี้ ละครยังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ชมเกิดพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ซึ่ง
ถูกกล่าวถึงในละคร และได้ใช้เป็นฉากละคร เช่น วัดชัยวัฒนาราม พระราชวังนารายณ์ บ้านเจ้าพระยา
วิชาเยนทร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้ างรายได้ให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวในระดั บชุมชนได้เป็นอย่างมาก
ช่ วยให้ เศรษฐกิ จภายในประเทศเกิ ด การหมุ น เวีย น ช่ วยสร้างผลประโยชน์ ส่ วนรวมของประเทศ
เป็ น สำคั ญ จากกรณี ล ะคร “บุ พ เพสัน นิ วาส” ดังกล่าว ถือเป็ น การปฏิ บั ติห น้ าที่ ของสื่อมวลชนที่
สอดคล้องกับหลักผลประโยชน์ธารณะ
ภาพที่ 4.28 แสดงการนำเสนอฉากการทำอาหารไทยในละคร เรื่อง “บุพเพสันนิวาส”

ที่มา: https://www.tnews.co.th/variety/434582/, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
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2) การนำเสนอข่าว “กราดยิงโคราช” ของสถานีไทยพีบีเอส
จากกรณีการนำเสนอข่าว “กราดยิงโคราช” ได้มีการรายงานถึงเรตติ้งรายการข่าวในวันที่ 8-9
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมี คนร้ายกราดยิงประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้น พบว่า ช่องวัน 31
ได้รับเรตติ้งสู งสุ ด คือ 3.682 รองลงมา อมรินทร์ทีวี โดย พุ ทธ อภิวรรณ ได้รับ เรตติ้ง คือ 3.450
ลำดับที่ 3 ไทยรัฐทีวี ได้รับเรตติ้ง คือ 2.667 ในทางตรงกันข้ามซึ่ง “ไทยพีบีเอส” ได้รับเรตติ้งต่ำสุด
คื อ 0.475 ในขณะที่ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ทวี ต เตอร์ มี ก ารติ ด เทรนด์ ป ระณามสื่ อ ไร้ จ รรยาบรรณ
ปรากฏการณ์นี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าสื่อที่ได้รับความนิยมมากหรือมีเรตติ้งสูงในช่วงเวลานั้น
อาจไม่ได้เป็นสื่อที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรม และมีประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำ
ดั งกล่ าว แต่ สื่ อ ที่ ได้ รับ เรตติ้ งน้ อ ยและอาจไม่ ได้ รับ ความสนใจจากประชาชนมากนั ก และมี ก าร
ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอมักจะไม่ถูกประชาชนกล่าวถึงการละเมิดจริยธรรม ดังเช่น “ไทยพีบีเอส”
ที่ได้รับเรตติ้งน้อยในช่วงวันและเวลาการนำเสนอข่าวดังกล่าว แต่หากกลับไปชมภาพการนำเสนอข่าว
ของ “ไทยพีบีเอส” แล้วจะ พบว่า ก่อนที่จะนำเสนอภาพข่าวซึ่งถูกส่งมาจากภาคสนามนั้น ผู้ประกาศ
รายการข่าวจะแจ้งผู้ชมอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้ทางทีมงานได้ตรวจสอบภาพข่าวนั้นก่อนว่าสามารถ
นำมาเผยแพร่ได้หรือไม่ จากเหตุการณ์ดั งกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การนำเสนอข่าวกราดยิงโคราชของ
สถานีไทยพีบีเอส นั้น องค์กรสื่อและผู้ปฏิบัติงานสื่อ ให้ความสำคัญต่อหลักจริยธรรมสื่อมวลชน ได้แก่
(1) หลักผลประโยชน์ สาธารณะ คือ การเลือกนำเสนอประเด็นข่าวและภาพข่าวที่ เป็นประโยชน์
ต่ อ ผู้ ช ม (2) หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คื อ การคำนึ ง ถึ ง กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สถานการณ์ ค รั้งนั้ น เช่ น ผู้ เสี ย ชี วิต ผู้ ได้ รับ บาดเจ็บ ญาติ ผู้ เสี ย ชี วิต และได้ รับ บาดเจ็ บ ตลอดจน
ครอบครัวของผู้ ก่ อเหตุ (3) หลั ก ความถู ก ต้อ งเที่ ยงตรง ได้ แก่ การตรวจสอบข้อ มู ลก่ อ นนำเสนอ
สู่สารธารณะ การตรวจสอบจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต เป็นต้น
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ภาพที่ 4.29 แสดงการติดเทรนด์ หรือ Hashtag ที่เกี่ยวข้องกับสื่อกรณีกราดยิงโคราช

ที่มา: Wisesight สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563
3) ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “ความจริงที่มองไม่เห็นด้วยตา” ของกล้องวงจรปิด VIZER
ภาพยนตร์โฆษณาของกล้องวงจรปิด VIZER ซึ่งเป็นโฆษณาขายสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ
แต่เนื้อหาโฆษณาได้สอดแทรกความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่ให้ทุกคนมองข้ามความเท่าเทียม
กันในความเป็นมนุษย์และอย่าตัดสินคนจากภายนอก ซึ่งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับผู้ชมโฆษณาไป
พร้อมกับการขายสินค้าและประโยชน์ของสินค้าที่สะท้อนมากจากเรื่องราวที่ถูกเล่า
“เรื่องราวของเจ้าของร้านแผงหนังสือที่ติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าร้าน และมักจะมีคนจรจัดมา
นอนอยู่เป็นประจำ ทำให้เจ้าของร้านไม่พอใจมากและต้ องตะเพิดไล่อย่างรุนแรงทุกครั้งไป จนแม้แ ต่
ร้านข้างๆ ยังรู้สึกรังเกียจในพฤติกรรมของเจ้าของร้าน แต่แล้วจู่ๆ คนจรจัดก็ไม่ได้มานอนที่หน้าร้าน
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เลยเป็นเวลาหลายวัน เจ้าของร้านรู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมคนจรจัดไม่กลับมา จึงตัดสินใจเปิด
ภาพจากกล้องวงจรปิดดูและได้รู้ความจริง…ในสิ่งที่ตามองไม่เห็น”18
สำหรับ โฆษณาดั งกล่ าวเป็ น การทำหน้ าที่ ในการผลิ ต และนำเสนอผลงานของบุ คลากรสื่ อ
ที่มุ่งหวังผลกำไรทางการตลาด แต่โฆษณาดังกล่าวถูกผลิตขึ้นตามหลักจริยธรรมสื่อ โดยคำนึงถึงหลัก
ผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเมื่อชมภาพยนตร์โฆษณาแล้วเห็นถึง ประโยชน์ของสินค้าที่สามารถนำไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่มีการโฆษณาถึงสรรพคุณที่เกินจริง รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่โฆษณา
เลือ กนำเสนอถึงภาพชายวิกลจริต ซึ่ งถูกมองเป็ น ผู้น่ ารังเกีย จในสั งคม แต่ แท้ จริงแล้ วคุณ ค่ าของ
ความเป็นมนุ ษย์ไม่แตกต่างไปจากคนอื่น ๆ จึงถื อว่าเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมหันกับมาเข้าใจ
ความเท่ า เที ย มกั น ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง สามารถชมภาพยนตร์ โ ฆษณาได้ จ าก https://youtu.be/SfvxEq_3DA
ภาพที่ 4.30 แสดงตัวอย่างภาพยนตร์โฆษณากล้องวงจรปิด VIZER
เรื่อง “ความจริงที่มองไม่เห็นด้วยตา”

ที่มา: Marketing Oops! . (2015). เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

Marketing Oops! . (2015). “ความจริงที่ไม่เห็นด้วยตา” สุดยอดไอเดียโฆษณาผ่านวิดีโอคอนเท้นท์และกล้องวงจรปิด. สืบค้น
จาก https://www.marketingoops.com/media-ads/video/vizer-cctv/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
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3.4.2 การนำจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในต่างประเทศ
1) การนำเสนอข่าวและข้อมูลเกี่ยวสึนามิในประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักข่าว NHK
สำนักข่าว NHK กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งเดียวในญี่ปุ่น ซึ่งมีการดำเนินงานเพื่อ
เป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะ โดย NHK ดำเนินงานด้วยเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากครัวเรือนที่มี
เครื่องรับโทรทัศน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจายเสียงและแพร่ ภาพอย่างเที่ยงตรง ปลอดจากอิทธิพล
ทางการเมืองหรือจากระบบทุนของเอกชน และให้ความสำคัญ สูงสุดกับความคิดเห็นของผู้ชมและ
ผู้ฟัง19 เช่นเดียวกับไทยพีบีเอสของประเทศไทย
ทั้ ง นี้ ตั ว อย่ า งของการทำหน้ า ที่ สื่ อ ที่ ดี และยึ ด หลั ก จริ ย ธรรมประการหนึ่ ง ของ NHK คื อ
การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งสื่อหลายแห่งพยายามถ่ายทอดภาพและ
เรื่องราวต่าง ๆ ให้ เห็น ถึงความเสี ยหายของชีวิตและทรัพ ย์สิน มีการนำเสนอถึงภาพผู้เสียชีวิตใน
เหตุการณ์ ถึงแม้ว่าทางการญี่ปุ่นจะมีมาตรการที่รัดกุมในการควบคุมสื่อให้นำเสนอข่าวสารดังกล่าว
ภายใต้กรอบจริยธรรมสื่อ แต่กลับพบว่ามีสื่อจำนวนไม่น้อยที่นำเสนอถึงภาพศพผู้เสียชีวิต ภาพความ
โศกเศร้ า เสี ย เสี ย ใจของผู้ ค น แต่ ส ำนั ก ข่ า ว NHK มั ก นำเสนอภาพของการแสดงความช่ ว ยเหลื อ
การบรรเทาทุกข์จากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก หรือหากเป็นการนำเสนอภาพความเสียหายก็ในส่วนของ
ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐานเท่ านั้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอถึงวิธีการเอาตัว
รอดหรื อ วิ ธี ก ารหลบภั ย สำหรั บ ประชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในเว็ บ ไซต์ ข องสำนั ก งานข่ า ว เช่ น
https://www3 .nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/readingjapan/2 0 1 9 0 3 3 0 0 6 0 0 / เป็ น ต้ น
ซึ่งการทำหน้ าที่ สื่ อมวลชนของสำนั กข่าว NHK ดังกล่าวเป็ นการดำเนิน งานโดยยึดหลักจริยธรรม
เรื่อง ผลประโยชน์สาธารณะ คือ เตือนภัยให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่
อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากหลักการดังกล่าวแล้วยังสอดคล้องกับหลักการ เรื่อง หลักความคุ้มค่า เนื่องจาก
การสร้ า งพื้ น ที่ เพื่ อ นำเสนอข่ า วและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สึ น ามิ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ เตรี ย มพร้ อ มต่ อ
สถานการณ์ นับเป็นความคุ้มค่า และความคุ้มทุน ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก

19NHKWORLD.

(ออนไลน์). สืบค้นจาก https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/aboutnhk/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม
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ภาพที่ 4.31 แสดงการเตือนภัยการเกิดสึนามิ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2563
ทางเว็บไซต์ของสำนักข่าว NHK

ที่มา: NHK WORLD-JAPAN.
ออนไลน์ https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/documentary/20200405/4001352/
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2) การนำเสนอข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของสำนักข่าวรอยเตอร์
สำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งมี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นสำนักข่าว
เก่ าแก่ ซึ่ งมี ส าขาอยู่ ทั่ ว โลกในหลายประเทศ ได้ มี ก ารนำเสนอข่ าวและความเคลื่ อ นไหวเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์โควิด-19 โดยในเว็บไซต์ของสำนักข่าวได้มีการทำแผนที่แสดงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19
และจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึง
พื้ น ที่ เสี่ ย งในแต่ ล ะรั ฐ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ งผู้ เข้ า ชมสามารถคลิ ก เข้ า ไปดู จ ำนวนผู้ ป่ ว ย
และระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ภายในรัฐได้ โดยข้อมูลที่ถูกนำมาใช้นั้นเป็นข้อมูลจากรัฐและ
รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ State and Local Governments and Health
Authorities นอกจากนี้ เว็บไซต์ของรอยเตอร์ยังนำเสนอข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกด้วย การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนของสำนักข่าวรอยเตอร์ จึงถือว่าเป็นการดำเนินการตามหลัก
จริ ย ธรรม เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ส าธารณะ และหลั ก การ เรื่ อ ง หลั ก ความถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรง ซึ่ ง มี
แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงจริยธรรม เรื่อง หลักการพัฒนา ที่มีการนำเทคโนโลยี
การวิเคราะห์และใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Mining) เข้ามาใช้ในการดำเนินงานและการรายงาน
ข้อมูลแบบทันท่วงที
ภาพที่ 4.32 แสดงข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาบนเว็บไซต์สำนักข่าวรอยเตอร์

ที่มา: https://www.reuters.com/
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4. การวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมจริยธรรมสื่อมวลชนจากต่างประเทศ และข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมในประเทศไทย
4.1 หลักสูตรด้านจริยธรรมสื่อมวลชนของ Ethical Journalism Network
Ethical Journalism Network มีการจัดอบรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสื่อมวลชน
โดยในปัจจุบันดำเนินการอบรมอยู่ 4 ด้าน เน้นหลักสูตรการอบรมเพื่อตอบปัญ หาจริยธรรม และ
สถานการณ์ ข องการรายงานข่ า วเหตุ ก ารณ์ ข องสื่ อ มวลชนในยุ โรป และประเทศกำลั ง พั ฒ นา
อันประกอบด้วย
1) การอบรมด้านจริยธรรมสื่อมวลชน (The Ethical Journalist’s Toolkit)
เป็ น หลั ก สู ต รการอบรมที่ พั ฒ นาร่ ว มกั น ระหว่ า ง Ethical Journalism Network ร่ว มกั บ
Thomson Foundation20 เพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมด้านจริยธรรมสื่ อมวลชน โดยให้ความสำคัญ
กับจริยธรรมสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล ซึ่งมีการไหลเวียนแลกเปลี่ยนของข้อมูลอย่างรวดเร็วทั่วโลก แต่
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่พบในโลกดิจิทัลกลับเป็นข้อมูลเท็จ
วัตถุประสงค์หลักสูตร
▪ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การจริ ย ธรรมเข้ า กั บ การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนทั้งสื่อมวลชนในสื่ อเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ
หรือ สื่อโทรทัศน์
▪ เพื่ อ การรั ก ษาความเป็ น อิ ส ระ และความเป็ น กลางของสื่ อ มวลชน
(Independence and Impartiality) เมื่อเผชิญ กับอำนาจผลประโยชน์ที่
พยายามมีอิทธิพลต่อการรายงานข่าว
▪ เพื่อการรักษามนุษยธรรม (Maintain Your Humanity) และปฏิบัติกับผู้ที่
ตกเป็นข่าวอย่างมีมนุษยธรรม ถึงแม้ว่าสื่อมวลชนอื่นๆ จะมีการปฏิบัติที่
แตกต่าง

20

Thomson Foundation เป็นมูลนิธทิ ี่ก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร เพื่อการพัฒนาสื่อมวลชน และการสื่อสาร โดยทำงานร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชน รัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในการยกระดับมาตรฐานสื่อมวลชนผ่านการให้การอบรม การ
พัฒนาสื่อ และการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
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▪ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ก ารวิ เ คราะห์ ข่ า วลวง (Fake News) และการค้ น พบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในขณ ะที่ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง หลั ก การความซื่ อ สั ต ย์ (Honesty)
รักษาวัตถุประสงค์ของการรายงานข่าว (Objectivity) และความรับผิดชอบ
(Accountability)
รู ป แบบการอบรม: เป็ น การอบรมผ่ า นระบบการศึ ก ษาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) โดยผู้เรียนกำหนดช่วงเรียนด้วนตนเอง (Self-Paced) ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
กำหนดการสอน: หลักสูตรแบ่งเป็น 8 ส่วน ประกอบด้วย
▪ ส่ วนที่ 1 เป็ น การแนะนำหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ ส อน และผู้ เชี่ ย วชาญด้ าน
สื่อมวลชน
▪ ส่ วนที่ 2 เป็ น การแสดงตั วอย่ างของความสำคั ญ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในยุคที่มีข่าวปลอมจำนวนมาก
▪ ส่วนที่ 3 แสดงตัวอย่างของความสำคัญที่สื่อมวลชนต้องไม่ตกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)
▪ ส่วนที่ 4 แสดงให้ เห็น ถึงความสำคัญ ของความเป็ นธรรม และความเป็ น
กลาง (Fairness and Impartiality)
▪ ส่วนที่ 5 เสนอแนะการแสดงความใส่ใจ (Sensitivity) ในการรายงานทั้งใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
▪ ส่วนที่ 6 นโยบายความโปร่งใส (Policy of Transparency) ในผลงานของ
สื่อมวลชน
▪ ส่วนที่ 7 บทสรุป
▪ ส่วนที่ 8 ข้อแนะนำจากผู้เรียน
2) การอบรมด้านการปกป้องลิขสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright: How to
protect it, how not to breach it)
เป็ น หลั ก สู ต รการอบรมที่ พั ฒ นาร่ ว มกั น ระหว่ า ง Ethical Journalism Network ร่ว มกั บ
Federation of African Journalists (FAJ)21 และ Thomson Foundation เพื่ อ สร้ า งหลั ก สู ต ร
21

Federation of African Journalists (FAJ) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2007 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน และสร้างความเป็นหนึ่งเดียว

ของสหภาพ และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนในแอฟริกา การจัดการกับปัญหาในวิชาชีพสื่อมวลชน การปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก
และเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิของสื่อมวลชน ตามหลักการปฏิญญาหลักการเสรีภาพในการแสดงออกในทวีปแอฟริกา
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อบรมในรูปแบบออนไลน์ เกี่ยวกับการปกป้องลิขสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการสนับสนุนของ
องค์กร Kopinor Licensing Agency จากประเทศนอร์เวย์
วัตถุประสงค์หลักสูตร
▪ เพื่อทำความเข้าใจกับหลักการ และกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
▪ เพื่ อ เรี ย นรู้ห ลั ก การ และเทคนิ ค ในการปฏิ บั ติ งานในวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน
โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
รู ป แบบการอบรม: เป็ น การอบรมผ่ า นระบบการศึ ก ษาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) โดยผู้เรียนกำหนดช่วงเรียนด้วนตนเอง (Self-Paced) ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
กำหนดการสอน: หลักสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
▪ ส่วนที่ 1 ความรู้ด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ และการเป็นสื่อมวลชน
▪ ส่ ว นที่ 2 สิ ท ธิ ข องสื่ อ มวลชนต่ อ งานที่ ส ร้ า งสรรค์ ด้ ว ยผู้ ส ร้ า งสรรค์ เอง
(Original Material) ครอบคลุม ประเด็น ด้ านการรักษาลิขสิท ธิ์ (How to
Maintain Copyright) การตรวจสอบการคัดลอกผลงานออนไลน์ การใส่
ลายน้ ำ ลงในรู ป ภาพเพื่ อ ป้ อ งกั น การคั ด ลอก (How to Watermark
Images)
▪ ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ครอบคลุมประเด็น
ด้านการเคารพลิขสิท ธิ์ของผู้อื่นโดยการอ้างอิงผลงานของสื่ อมวลชนอื่น
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์เมื่อมีการใช้ผลงานของสื่อมวลชนรายอื่น
และสถานการณ์ที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์
3) การอบรมด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในการข่าว (Ethics in Data Journalism)
เป็ น หลั ก สู ต รการอบรมที่ พั ฒ นาร่ ว มกั น ระหว่ า ง Ethical Journalism Network ร่ว มกั บ
Thomson Foundation เพื่อให้ความรู้กับสื่อมวลชนในประเด็นที่ท้าทายในปัจจุบันท่ามกลางกระแส
ของการพัฒนาด้านดิจิทัล และโลกาภิวัตน์ นั่นคือการหา และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอด
ทุกขั้นตอนของการรายงานข่าว โดยการเรียนรู้หลักการจริยธรรมของสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการหา

(Declaration of Principles of Freedom of Expression in Africa) FAJ จัดเป็นสาขาภูมิภาคในทวีปแอฟริกาขององค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนระหว่างประเทศ หรือ International Organization of Journalists (IOJ) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
จำนวนกว่า 6 แสนราย จาก 187 สหภาพ และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน ใน 140 ประเทศ
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ข้อมูล การตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอแสดงผลข้อมูล ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็ น ที ม
เพื่อบริหารจัดการแหล่งข่าว ตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานโดยมี
ผู้ชมผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง
วัตถุประสงค์หลักสูตร
▪ เพื่ อศึกษาถึงหลักการจริยธรรมในการข่าวของสื่อมวลชน ครอบคลุมทุ ก
ขั้นตอนตั้งแต่การหาแหล่งข่าว (Acquisition and Sources) การตรวจสอบ
ข้ อ มู ล การบริ ห าร และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (Cleaning, Managing and
Analyzing Data) การนำเสนอข้ อ มู ล และการแสดงผลที่ น่ า สนใจ
(Presenting and Visualizing Data) ก า ร เผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ผู้ ช ม ผู้ ฟั ง
(Publication and Audiences) และการท ำงานเป็ น ที มในการข่ า ว
(Working Collaboratively)
▪ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของสื่อมวลชนที่ใช้ข้อมูลเป็นหลักในการรายงาน ได้แก่
เรื่องราวที่มาจากข้อมูล (Data-Led Story) และเรื่องราวที่พัฒนาจากข้อมูล
(A Story that is born out of Data) โด ยเรื่ อ งราวที่ ม าจาก ข้ อ มู ล
หมายถึง การทำรายงานข่าวโดยอาศัยข้อมูลเป็นหลัก และเรื่องราวที่พัฒนา
จากข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการทางการ
วิจัยเพื่อนำเสนอรายงานข่าวที่ครอบคลุมและมีเนื้อหาที่ผ่านการวิเคราะห์
อย่างมีหลักการ
▪ เพื่อเรียนรู้ และวิเคราะห์ประเด็นท้าทายด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในการข่าว
ยุคปัจจุบัน
รู ป แบบการอบรม: เป็ น การอบรมผ่ า นระบบการศึ ก ษาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) โดยผู้เรียนกำหนดช่วงเรียนด้วนตนเอง (Self-Paced) ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
กำหนดการสอน: หลักสูตรแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
▪ ส่ ว นที่ 1 การหาแหล่ ง ข่ า ว (Acquisition and Sources) ครอบคลุ ม
ประเด็นด้านแหล่งที่มาของข้อมูล การตรวจสอบลิขสิทธิ์ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของแหล่งข่าวในลักษณะการเปิดโปง และผลกระทบของการ
รายงานข่าวในลักษณะการเปิดโปง (Leak Data) จริยธรรมในการได้มาซึ่ง
ข้อมูล (การขโมยข้อมูล การติดสินบน และการละเมิดลิขสิทธิ์) การกำหนด
ผู้เป็นแหล่งข่าว และการปกป้องแหล่งข่าว ความโปร่งใสในการหาข่าว และ
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ความโปร่ ง ใสในการชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง านของข้ อ มู ล ข่ า ว และ
การวิเคราะห์ทางเลือกด้านจริยธรรมในการหาข้อมูล
▪ ส่วนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล การบริหาร และวิเคราะห์ข้อมูล (Cleaning,
Managing and Analyzing Data) ครอบคลุมประเด็น 3 ด้าน ได้แก่
• การตรวจสอบข้อมูล ครอบคลุมประเด็นด้านการทำความเข้าใจ
ข้อมูล การตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูล การจำแนกข้อมูลดิบ
และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคล การตรวจสอบข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริงและข้อมูล
ทัศนคติ การตรวจสอบความถูกต้องของผลสำรวจและวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เป็นทัศนคติ การขออนุญาต
ใช้ข้อมูลในการรายงานข่าว
• การบริหารข้อมูล ครอบคลุมประเด็นด้านการประมวลผลข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขโดยใช้โปรแกรม การจัดการความถูกต้อง
ของข้ อ มู ล และการออกแบบการประมวลผลข้ อ มู ล ที่ เป็ น ธรรม
ถูกต้อง และโปร่งใส
• การวิเคราะห์ข้อมูล ครอบคลุมประเด็นด้านการสรุปผลจากข้อมูล
โดยปราศจากอคติ และการป้องกันอคติในการวิเคราะห์ข้อมูล
▪ ส่วนที่ 3 การเผยแพร่ (Publication) ครอบคลุมประเด็นด้านการพิจารณา
ช่องทางสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล การสร้างให้เกิดความไว้วางใจให้ผู้อ่านผู้ชม
ผู้ฟังมั่นใจในระดับความเป็นมืออาชีพด้านสื่อมวลชน การพาดพิงแหล่งข่าว
การอธิบ ายแหล่ งที่ ม าของข้อ มูล ความโปร่งใสของการรายงานและการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ ม าจากการเปิ ด โปง และความเป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล และ
เจ้าของรายงานข่าว
▪ ส่ วนที่ 4 การนำเสนอข้อมู ลที่ น่าสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (Presentation
and Audiences) ครอบคลุมประเด็นด้านการนำเสนอข้อมูล การใช้แผนภูมิ
การเลื อ กใช้ ภ าษาที่ แ สดงถึ ง ความมั่ น ใจในข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์
การอธิบายถึงแหล่งที่มาของข้อมูล และการสอดแทรกสิทธิในการชี้แจงจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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▪ ส่ ว นที่ 5 การประสานงานและทำงานเป็ น ที ม (Coordination and
Collaboration) ครอบคลุมประเด็นด้านการทำข่าวแบบสืบสวนอย่างเป็น
เครือข่ายระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติใน
การข่าวโดยใช้ซอฟแวร์ค้นหาข้อมูลเปิดเผย (Open Data) และการทำงาน
ด้านการข่าวกับสตรี
4) การอบรมด้ า นจริ ย ธรรมในการรายงานข่ า วการอพยพ (Migration Reporting
Toolkit)
เป็ น หลั ก สู ต รการอบรมที่ พั ฒ นาร่ ว มกั น ระหว่ า ง Ethical Journalism Network ร่ว มกั บ
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)22 โดยการสนั บ สนุ นจาก European
Broadcasting Union23 และ European Federation of Journalists24 โดยการนำบทสรุ ป จาก
องค์ ก รสื่ อ ชั้ น นำของยุ โ รป เช่ น Agence France-Presse, Le Monde, The Guardian, Radio
France International, France TV, BBC, และ The Financial Times เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติด้าน
จริยธรรมสื่อมวลชนที่เหมาะสมกับผู้อพยพ ตามหลักการจริยธรรมสื่อมวลชนที่เป็นธรรม และปฏิบัติ
กับมนุษย์อย่างมีเกียรติ ความเป็นกลาง และหลักการมนุษยธรรม โดยการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ส มดุล
และป้องกันการนำเสนอข้อมูลจากด้านเดียว
22

European Union Agency for Fundamental Rights เป็นองค์กรรัฐ สังกัดสหภาพยุโรปตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2007 โดยมี

สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทำหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และปกป้องสิทธิมนุษยชนใน 9 ด้าน ประกอบด้วยการ
เข้าถึงความยุติธรรม (Access to Justice) การปกป้องเหยื่ออาชญากรรม (Victims of Crime) การสร้างสังคมข้อมูล (Information
Society) การเสริม สร้ างการรวมกลุ่ ม เป็ น สหภาพยุ โรปตามความตกลงกรุง โรม (Roma Integration) ความร่ ว มมื อ ด้ านตุ ล าการ
(Judicial Co-Operation) สิ ท ธิ ส ำหรั บ เด็ ก (Rights of the Child) การป้ อ งกั น การกี ด กั น (Discrimination) การอพยพ และการ
เสริมสร้างให้ผู้อพยพเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (Immigration and Integration of Migrants) และการเหยียดเชื้อชาติ และความ
หวาดกลัวชาวต่างชาติ (Racism and Xenophobia)
23

European Broadcasting Union (EBU) หรื อ สหภาพกิ จ การกระจายเสี ย ง และกิ จ การโทรทั ศ น์ แ ห่ ง ยุ โรป เป็ น พั น ธมิ ต รของ

ผู้ประกอบการด้านกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์สาธารณะแห่งสหภาพยุโรป ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 มีสำนักงาน
ใหญ่ ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหาในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เช่น
รายการข่าว กีฬา เพลง และรายการสำหรับเด็ก เป็นเวที แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมีสมาชิก 116 องค์กรใน 56 ประเทศ และมีสมาชิกสนับสนุน 34 องค์กร จากอีก 12 ประเทศ
24

European Federation of Journalists เป็นสมาพันธ์ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่ อมวลชน จัดเป็นสาขาภูมิภาคในทวีปแอฟริกาของ

องค์ ก ารวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนระหว่ า งประเทศ หรื อ International Organization of Journalists (IOJ) และเป็ น สมาพั น ธ์ วิ ช าชี พ
สื่อมวลชนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
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วัตถุประสงค์หลักสูตร
▪ เพื่ อ แสดงถึ งหลั ก การจริ ย ธรรม และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการรายงานข่ า ว
เกี่ยวกับผู้อพยพ
▪ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน
ข่าวตามหลักการสิทธิมนุษยชน
▪ เพื่อแสดงถึงการรักษาสมดุลในการรายงานข่าวที่นำข้อมูลมาจากแหล่งข่าว
จากพลเมือง
▪ เพื่ อ วิ เคราะห์ ห ลั ก การด้ า นจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
เสรีภาพของสื่อมวลชน และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
▪ เพื่ อ วิ เคราะห์ ห ลั ก การด้ านจริ ย ธรรมในการรายงานข่ าวการอพยพของ
ประชาชนจำนวนมาก
▪ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการรายงานข่าวผู้ อพยพต่อทัศนคติของผู้ชม
ผู้ฟัง
▪ เพื่อแสดงถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีความซับซ้อนโดยหลีกเลี่ยงการเหมา
รวม (Stereotype)
รู ป แบบการอบรม: เป็ น การอบรมผ่ า นระบบการศึ ก ษาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) โดยผู้เรียนกำหนดช่วงเรียนด้วนตนเอง (Self-Paced) ระยะเวลา
167 นาที
กำหนดการสอน: หลักสูตรแบ่งเป็น 8 ส่วน ประกอบด้วย
▪ ส่วนที่ 1 การรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ หลักการด้านจริยธรรม และ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น (Human Stories, Ethical Principles, and Human
Rights) ครอบคลุมประเด็นด้านรูปแบบการรายงานข่าว และการวิเคราะห์
ข่าวที่สอดคล้องกับหลักการจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน
▪ ส่ ว นที่ 2 ผู้ ลี้ ภั ย ที่ ถู ก ลื ม (Asylum Limbo) แสดงถึ ง ความสำคั ญ ของ
สื่อมวลชนต่อการเข้าใจพื้นฐานทางกฎหมายของเรื่องราว และขอบเขตของ
กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
▪ ส่วนที่ 3 การรักษาสมดุลของข่าวจากพลเมืองที่ไม่ครอบคลุม (Balancing
Impartiality: Citizens’ Journalists) แสดงถึ ง การใช้ ข้ อ มู ลข่ า วจาก
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▪

▪

▪

▪

▪

พลเมือง ซึ่งอาจมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมทุกประเด็นมาสานต่อเป็นเรื่องราว
ข่าวสารที่ครอบคลุม ตลอดจนการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้อพยพที่เป็นเด็ก
ส่วนที่ 4 เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล และการปกป้องแหล่งข่ าว (Freedom
of Information and Data Protection) ครอบคลุมการวิเคราะห์ประเด็น
ที่เป็นที่ถกเถียงทางจริยธรรมที่นักข่าว และบรรณาธิการต้องเผชิญเกี่ยวกับ
การรายงานข่าวผู้อพยพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องตัวตนของแหล่งข่าว
ส่ ว นที่ 5 การจั ด การกั บ ข้ อ มู ล เท็ จ กรณี ศึ ก ษาเรื อ ผู้ อ พยพ (Handling
Disinformation : Sea Rescue) ครอบคลุมประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน
ด้านความถูกต้องของข้อมูล กับการรายงานข่าวที่มีเนื้อหากระตุ้นอารมณ์
ความรู้สึก อย่างเช่น การรายงานข่าวเรือที่เต็มไปด้วยผู้อพยพ
ส่ วนที่ 6 การรายงานการอพยพของมนุ ษ ย์ ห ลากหลาย (Reporting on
Mixed Movement of People) เป็ น การวิ เคราะห์ ค วามท้ า ทายในการ
รัก ษาจริย ธรรมสื่ อ มวลชนด้ านความถูก ต้ อ ง เป็ น กลาง และเคารพสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนในการรายงานข่ า วการอพยพของประชาชนจำนวนมาก
จากหลากหลายเชื้อชาติ
ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ผลกระทบของเนื้อหาข่าว (The Impact of News
Stories) แสดงถึ ง การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบของการรายงานข่ า วผู้ อ พยพ
ที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของพลเมืองในประเทศ และหน้าที่ของสื่อมวลชน
ในการรายงานข่าวโดยไม่สร้างให้เกิดอคติ
ส่ ว นที่ 8 กรณี ศึ ก ษา เด็ ก ผู้ อ พยพที่ ไม่ มี ผู้ ป กครอง (Unaccompanied
Children) แสดงถึงการรายงานข่าวทางกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่แสดงถึง
เรื่องราวที่ซับซ้อนเกี่ยวกับอคติ และการเหมารวม ตลอดจนอันตรายของ
การรายงานข่าวผู้อพยพที่พยายามทำให้เรื่องราวง่ายเกินไป โดยไม่แสดงถึง
ความซั บ ซ้ อ นของเหตุ ก ารณ์ ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่
หลากหลาย (Ethical Journalism Network, 2019)
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4.2 หลักสูตรด้านจริยธรรมสื่อมวลชนของ Article 19
Article 19 ทำงานร่วมกับองค์กรสื่อในการส่งเสริมเสรีภาพของการเข้าถึงข้อมูล และเสรีภาพ
การแสดงออก โดยจั ด การอบรม และจั ด เตรีย มทรัพ ยากรรองรับ การอบรมเพื่ อ เสริม สร้างความ
ตระหนักรู้ให้ผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเสรีภาพดังกล่าว
โดยมีเป้าประสงค์ให้องค์กรรัฐสามารถสร้างกรอบกฎหมายรองรับเสรีภาพของการเข้าถึงข้อมูล และ
เสรีภาพการแสดงออก ตลอดจนพัฒนาภาคประชาสังคม กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชน และสื่อมวลชน
โดยในกลุ่มสื่อมวลชนเน้นหนักการเสริมสร้างจริยธรรมสื่อ มวลชนเพื่อพัฒนาให้สื่อมวลชนสามารถ
ดำเนินงานตามหลักการจริยธรรมของสาขาวิชาชีพเพื่อผลักดันการเสริมสร้างเสรีภาพ ซึ่งครอบคลุม
ประเด็ น ด้ า นความปลอดภั ย ดิ จิ ทั ล (Digital Security) เสรี ภ าพในการแสดงออก (Freedom of
Expression) ประทุษวาจา (Hate Speech) เครื่องมือทางกฎหมาย (Legal Instruments) เสรีภาพ
ของสื่ อ (Media Freedom) สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล (Right to Information ) การปกป้ อ ง
(Protection) การแลกเปลี่ยนระหว่างศาสนา (Religious Dialogue) เป็นต้น โดยมีตัวอย่างหลักสูตร
ดังต่อไปนี้
1) การอบรมด้านจริยธรรมสื่อมวลชน และความปลอดภั ย (Journalism and Safety)
การอบรมด้ านจริย ธรรมสื่ อ มวลชน และความปลอดภั ย จัด ทำขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู้พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคสนาม
ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยของสื่อมวลชน
และการสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ปลอดภัย สืบเนื่องจากความเสี่ยง
ในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม โดยมุ่งเน้นบริบทในประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา
ซึ่งพบการขู่ทำร้าย การสร้างความหวาดกลัว การโจมตี และการเสียชีวิตของสื่อมวลชนในอัตราที่สูง
วัตถุประสงค์หลักสูตร
▪ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
เสี่ยงภัย
▪ เพื่ อ ให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ กฎหมาย และกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
▪ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น อั น ตรายจากการปฏิ บั ติ ห น้ า
ที่สื่อมวลชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
รู ป แบบการอบรม: การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต ร
สื่อมวลชน ในประกาศนียบัตรขั้นต้น (Certificates Courses) ประกาศนียบัตร
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ขั้ น สู ง (Diploma Courses) ปริ ญ ญ าตรี (Undergraduate Courses) และ
ปริญญาโท (Master’s Courses)
กำหนดการสอน: หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
▪ ส่วนที่ 1 การวางแผน และการหาทรัพยากรในการทำข่าว ครอบคลุม
ประเด็นด้านการกำหนดวัตถุประสงค์ของข่าว การวางแผนทรัพยากร
ด้านเวลา และเงินสนับสนุน ตลอดจนการหาแหล่งข่าว
▪ ส่วนที่ 2 การหาข้อมูล ประกอบด้ วยการวิจัย และการกำหนดกลยุทธ์
ในการหาข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล การออกแบบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การหา
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และแนวทางอื่นๆ
▪ ส่วนที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้อง และเที่ยงตรงของข้อ มูล เพื่อให้
เกิดความสมดุล ถูกต้อง และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของข่าว โดยการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดสำคัญ ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีการสืบ
ค้นหา และรวบรวม การตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่เก็บมา และการใช้กรอบแนวคิดมาวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ และเนื้ อ หาจากข้ อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวม จากนั้ น แสดงถึ ง การ
วิ เคราะห์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ นำมาสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม การวิ เคราะห์
เปรีย บเที ยบ และการกำหนดรูป แบบของข้ อมู ล เพื่ อ นำเสนออย่าง
ครอบคลุม ตลอดจนการตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูล และแปลผล
ข้อมูลผ่านบทสนทนากับแหล่งข่าวที่หลากหลาย
▪ ส่วนที่ 4 จริยธรรม และกฎหมาย ที่รองรับขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
สื่ อ มวลชน ครอบคลุ ม ประเด็ น ด้ า นจริ ย ธรรมของสื่ อ มวลชน โดย
พิ จ ารณาถึ ง บริ บ ทในด้ า นชนกลุ่ ม น้ อ ยในพื้ น ที่ สถาบั น การเมื อ ง
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี ที่ ส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ ต นของสื่ อ มวลชนในพื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย
ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวที่
เป็นผลงานของสื่อมวลชนรายอื่น ๆ (Article 19, 2016)
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4.3 หลั ก สู ต รด้ า นจริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนของ Association of European Journalists
(AEJ)
The Association of European Journalists จั ด การอบรมเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชน
ในสื่ อ ใหม่ โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น Google News Lab โดยมุ่ ง เน้ น การให้ ค วามรู้ กั บ
สื่อมวลชนในประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออก เกี่ยวกับการตรวจสอบ สืบค้น และการยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลบนสื่อใหม่ โดยมีตัวอย่างหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1) การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และการยื น ยั น แหล่ ง ข่ า ว (Fact Checking & News
Verification)
เป็นการสอนเทคนิคการค้นหาข้อมูล เพื่อกลั่นกรองข่าวเท็จ และการวิเคราะห์ข้อมูลข่าว
จากกรณี ศึกษาที่ ม าจากตัวอย่างจริงในการปฏิบั ติงานสื่อมวลชน โดยใช้เครื่ องมือออนไลน์ ต่าง ๆ
ในการตรวจสอบความถูกต้องของข่าว วิดีโอ และภาพจากสื่อออนไลน์ โดยครอบคลุมประเด็นด้านการ
ตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งที่มาของภาพ (Reverse Photo Search) การใช้ประโยชน์จากกูเกิลแมป
และกู เกิ ล เอิ ร์ ท (Google Maps and Google Earth) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการแปลภาษาโดย
Google Translate ในการข่าว และการใช้ประโยชน์จาก YouTube ในการทำข่าว
วัตถุประสงค์หลักสูตร
▪ เพื่ อ สร้างความตระหนั ก รู้เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาของข่ าวปลอม ข่ าวลวงใน
ระบบออนไลน์
▪ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ เครื่ อ งมื อ สื่ อ ออนไลน์ ใ นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข่าว และแหล่งที่มาของข่าว
รูปแบบการอบรม: หลักสูตรระยะสั้น ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา
1 วัน
กำหนดการสอน: หลักสูตรแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
▪ ส่ ว นที่ 1 (ช่ ว งเช้ า ) เป็ น การแสดงตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาของข่ า วลวง
ข่ าวปลอม (Fake News) ที่ พ บในสื่ อ ออนไลน์ และอิ ท ธิ ผ ลของข่ า ว
ปลอมต่อความคิด และความรู้สึกของผู้ชมผู้ฟัง
▪ ส่วนที่ 2 (ช่วงบ่าย) เป็นการแสดงวิธีการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น การตรวจสอบย้อนกลับของ
แหล่งที่มาของภาพ (Reverse Photo Search) การใช้ประโยชน์จากกู
เกิลแมป และกูเกิลเอิร์ท (Google Maps and Google Earth) การใช้
ประโยชน์จากการแปลภาษาโดย Google Translate ในการข่าว และ
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การใช้ ป ระโยชน์ จ าก YouTube ในการทำข่ า ว (Association of
European Journalists, 2019)
4.4 หลักสูตรด้านจริยธรรมสื่อมวลชนของ Society of Professional Journalists
Society of Professional Journalists มี ก ารจั ด การอบรมเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชน
ที่ ห ลากหลาย ภายใต้ ก รอบจริ ย ธรรมของสื่ อ มวลชนที่ อ งค์ ก รยื ด ถื อ โดยการจั ด เตรีย มหลั ก สู ต ร
ด้านจริยธรรมสื่อมวลชนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำเสนอถึงประเด็นที่เป็นที่ถกเถียง
เกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชน โดยเป็นแหล่งข้อมูลให้กับอาจารย์ วิทยากร ผู้อบรม และผู้สนใจ ในการ
เรียนรู้ด้านจริยธรรมสื่อมวลชนจากกรณีศึกษาที่มาจากสถานการณ์จริง การจัดเตรียมฐานข้อมูลอบรม
ออนไลน์ทำงานร่วมกับ Chicago Headline Club และ Loyola University โดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1) กรณีศึกษาตัวอย่างด้านจริยธรรม (Ethics Case Studies)
มาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนของ SPJ เป็นมาตรฐานจริยธรรมในรูปแบบสมัครใจที่มี
องค์ ก รสื่ อ มวลชน และผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ หลายพั น รายนำไปใช้ ประกอบการรายงานข่ า ว
การบริหารจัดการห้องข่าว และเป็นแนวปฏิบัติตัวอย่างด้ านจริยธรรมสื่อมวลชน โดยมาตรฐานทาง
จริยธรรมสื่อมวลชน มีเป้าประสงค์ในการเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อสื่อมวลชนต้องประสบกับสถานการณ์
ที่ต้องใช้การตัดสินใจผ่านบรรทัดฐานจริยธรรมสื่อมวลชน แต่ไม่ได้มีการออกแบบให้เป็นกฎระเบียบ
ภายใต้หลักการของบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่ 1 ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก
วัตถุประสงค์หลักสูตร
▪ เพื่อรวบรวม และแสดงกรณีศึกษาตัวอย่างด้านจริยธรรมสื่อมวลชนจาก
สถานการณ์จริงในปัจจุบันเพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิด และบรรทัดฐาน
ด้านจริยธรรมสื่อมวลชน
▪ เพื่อนำไปสู่บทวิเคราะห์ และการพัฒ นามาตรฐานทางจริยธรรมของ
สื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่
รูปแบบการอบรม: กรณีศกึ ษา ผ่านระบบการศึกษาออนไลน์
กำหนดการสอน: กรณีศึกษา จำนวน 19 กรณีศึกษา ครอบคลุมประเด็นด้าน
จริยธรรมในสื่อโฆษณา สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
▪ ส่วนที่ 1 การใช้ภ าพฆ่าล้างเผ่าพั น ธุ์ใ นการเปรียบเที ยบ (Using the
‘Holocaust’ Metaphor) แสดงถึงการวิพากษ์ความเหมาะสมของการ
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▪
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แสดงภาพการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 6 ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่
2 กับการแสดงการทารุณกรรมต่อสัตว์
ส่ ว นที่ 2 การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยสื่ อ (Aaargh! Pirates! (and the
Press) แสดงถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยนิตยสารเพลงชื่อดัง
ส่วนที่ 3 เมื่อผู้สื่อข่าวกลายเป็นผู้รณรงค์ (Reigning on the Parade)
แสดงถึงปัญหาของสื่อมวลชนที่เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ที่เข้าไปเป็น
ผู้นำการรณรงค์เชิงสังคม โดยขัดกับบรรทัดฐานของสำนักพิมพ์ที่ห้าม
มิให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ใด ๆ ก็ตาม
ส่ วนที่ 4 ความขัด แย้ งที่ คอนเสิร์ต (Controversy over a Concert)
เมื่ อ บรรณาธิ ก ารข่ า วของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห้ า มมิ ให้ นั ก ข่ า วเข้ า ไปร่ ว ม
คอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนให้กับนักการเมือง
ส่วนที่ 5 แหล่งข่าวคดีวอเตอร์เกท (Deep Throat, and His Motive)
แสดงถึ งการทำข่ าวในคดี ว อเตอร์ เกท โดยนั ก ข่ า ว 2 ราย ชื่ อ Bob
Woodward และCarl Bernstein ตลอดจนความพยายามของนักข่าว
ทั้ ง สองที่ ไ ม่ เปิ ด เผยแหล่ ง ข่ า วที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า Deep Throat ในขณะที่
สาธารณะชนต้องการให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลที่นำไปสู่การพิจารณา
ลงโทษประธานาธิบดี
ส่ ว นที่ 6 เมื่ อ แหล่ ง ข่ า วไม่ ย อมพู ด (When Sources Won’t Talk)
แ ส ด งก รณี ศึ ก ษ า เมื่ อ แ ห ล่ งข่ าวเกี่ ย วกั บ ก ารเห ยี ย ด ผิ วใน
สถาบันการศึกษา ไม่ยอมยืนยันข้อมูล นำไปสู่การตั้งคำถามถึงการทำ
ข่าวที่มีโอกาสสร้างให้เกิดผลร้ายต่อชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และ
การหาข่าวที่มีการตรวจสอบยืนยัน
ส่ ว นที่ 7 การสารภาพของผู้ ต้ อ งหา (A Suspect “Confession”)
แสดงกรณี ก ารจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหา John Mark Karr ในประเทศไทย
สืบเนื่องจากการเปิดเผยอีเมลที่ John Mark Karl ติดต่อกับ Michael
Tracey อาจารย์ในมหาวิทยาลัยโคโรลาโด และสื่อมวลชน ซึ่งนำไปสู่
คำถามจริยธรรมว่า “คุณสมควรละเมิดการรักษาความลับกับแหล่งข่าว
หรือไม่ หากการละเมิดดังกล่าวอาจสามารถเปิดโปงคดีฆาตกรรมได้”
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▪ ส่ ว นที่ 8 ใครคื อ ผู้ ล่ า (Who’s the “Predator”?) แสดงกรณี ศึ ก ษา
ตัวอย่างที่สถานีโทรทัศน์ ได้รับการติดต่อจากฝ่ายตุลาการให้ออกข่าว
ลวงเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา
▪ ส่วนที่ 9 ลูกฟาวล์ (The Media’s Foul Ball) ทีมเบสบอล Chicago
Cubs ในปี ค.ศ. 2003 เกือบจะเข้าถึงรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1945 แต่เมื่อแฟนคลับอายุ 26 ปี พยายามจับลูกบอล ทำให้
ผู้เล่นทีม Chicago Cubs ไม่สามารถเข้าถึงลูกได้ เป็นการควร หรือไม่ที่
ควรแสดงภาพ และชื่อของแฟนคลับคนดังกล่าวในสื่อ หากการแสดง
ภาพ และชื่อดังกล่าวอาจนำไปสู่อันตรายของแฟนคลับผู้นั้นได้
▪ ส่วนที่ 10 การแสดงภาพผู้เมาแล้วขับ (Publishing Drunk Drivers’
Photos) เมื่ อ ผู้ อ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ Anderson News ในวั น ที่ 31
ธันวาคม ค.ศ. 1997 อ่านพบคำอวยพรปีใหม่ในหนังสือพิมพ์ พร้อมกับ
คำเตือนว่า “แต่กรุณาอย่าเมาแล้วขับ ไม่งั้นคุณอาจมีภาพของคุณลงใน
หน้าหนังสือพิมพ์” นำไปสู่คำถามว่านโยบายการตีพิมพ์หน้าผู้เมาแล้ว
ขับดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่กับหนังสือพิมพ์
▪ ส่วนที่ 11 การระบุชื่อเหยื่อในคดีทางเพศ (Naming Victims of Sex
Crimes) ในวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2007 Ben Ownby ได้ถูกลักพาตัว
ระหว่างเดินกลับบ้านจากโรงเรียน ในเมือง Beaufort มลรัฐ Missouri
โดยผลการสื บ สวนของตำรวจจากแหล่ งข่าวนำไปสู่ ก ารพบตั ว Ben
Ownby และเหยื่ออีกรายหนึ่งที่สูญหายไป 4 ปีก่อนหน้า ชื่อ Shawn
Hornbeck ระหว่างที่มีการสืบสวนคดีอย่างเข้มข้น ได้เกิดคำถามทาง
จริยธรรมสำหรับสื่อมวลชนว่า “ควรมีการระบุชื่อของเหยื่อในคดีลักพา
ตัวหรือไม่” และ “ควรมีการระบุชื่อเหยื่อในคดีลักพาตัวในเหตุการณ์
ก่อนหน้าหรือไม่”
▪ ส่ ว นที่ 12 เมื่ อ แหล่ ง ข่ า วทำเพื่ อ ประโยชน์ อื่ น (“A Self-Serving
Leak”) นักข่าวหนังสือพิมพ์ San Francisco Chronicle 2 ราย ได้แก่
Mark Fainaru-Wada และ Lance Williams ได้รับชื่อเสียงอย่างมาก
จากการรายงานข่าวนักกีฬาดังที่ใช้สเตียรอยด์ และยอมรับโทษจำขัง
เพราะต้องการปกป้องตัวตนของแหล่งข่าว ซึ่ งภายหลังพบว่าแหล่งข่าว
ดั งกล่ าวได้ ส ารภาพว่าข้ อ มู ล ที่ ให้ เป็ น ข้ อ มู ล เท็ จ นำไปสู่ ค ำถามทาง
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จริยธรรมที่ว่า “แหล่งข่าวควรได้รับการปกป้องหรือไม่ หากภายหลัง
มีการพิสูจน์ว่าแหล่งข่าวได้หลอกลวงผู้สื่อข่าว และให้ข้อมูลเท็จ”
ส่วนที่ 13 บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ Times และนักข่าว Jayson
Blair (The Times and Jayson Blair) Jayson Blair เป็ น นั ก ข่ า วที่
เติบโตเร็วมากจากการทำงานเป็นผู้สื่อข่าวที่หนังสือพิมพ์ New York
Times แต่ภายหลังกลับพบว่าข่าวของเขามีการแต่งเติมเสริมเนื้อหา
ต่ า งๆ นำไปสู่ ค ำถามทางจริ ย ธรรมว่ า “บรรณ าธิ ก ารข่ า วของ
หนั งสื อ พิ ม พ์ New York Times ควรแก้ ไขปั ญ หาอย่ างไรเมื่ อ พบว่ า
ผู้สื่อข่าวมีการแต่งเติมเนื้อหา”
ส่ ว นที่ 14 การให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาล (Cooperating with the
Government) เกี่ยวกับการรายงานข่าวการจลาจลในเรือนจำระหว่าง
ช่วง 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่ 8 มกราคม ค.ศ. 2005 ซึ่งรั ฐบาลต้องการให้
สื่อมวลชนปิดข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ระหว่างช่วงดังกล่าว
นำไปสู่ ค ำถามทางจริยธรรมว่า “สื่อ มวลชนควรให้ ค วามร่วมมื อ กั บ
รัฐบาลในการไม่ออกข่าวดังกล่าวหรือไม่”
ส่ วนที่ 15 ภาพที่ ล ะเมิ ด (Offensive Images) ภาพการ์ตู น ล้ อ เลี ย น
ศาสดา ได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนสิง หาคม ค.ศ. 2005 แต่ไม่ได้รับ
ความสนใจมากนั ก แต่ ภ ายหลั งเมื่ อ ต้ น ปี ค.ศ. 2006 มี ก ารตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดนมาร์กชื่อ Jyllands-Posten ได้นำไปสู่ความ
ไม่ พ อใจอย่ า งมากในกลุ่ ม ชาวมุ ส ลิ ม มี ก ารจลาจล การประท้ ว ง
การเสียชีวิต และการเผาสถานทูตหลายแห่ง ซึ่งนำไปสู่คำถามจริยธรรม
เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการกำกั บ ดู แ ลตนเอง และคำถามว่ า
หนังสือพิมพ์ดังกล่าวควรมีการตีพิมพ์ภาพที่ละเมิดศาสนาอื่นหรือไม่
ส่วนที่ 16 การทิ่มแทง (The Sting) เว็บไซต์ Perverted-Justice.com
เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลให้กับสื่อมวลชนที่ต้องการทำข่าวเกี่ยวกับ
การละเมิดทางเพศกับผู้ที่มีอายุไม่บรรลุนิติภาวะ โดยการปลอมตัวเป็น
เยาวชนและสนทนากับผู้ชายที่อาจถูกหลอกลวงให้มีการสนทนา และ
นำไปสู่บ ทสนทนาทางเพศกั บ ผู้ ที่ มีอ ายุ ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะ ซึ่ งนำไปสู่
คำถามการวิ จั ย ว่ า สื่ อ มวลชนควรใช้ แ หล่ ง ข่ า วที่ มี ก ารดำเนิ น การ
หลอกลวงในลักษณะดังกล่าวหรือไม่
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▪ ส่วนที่ 17 ฆาตกรผู้เท่าทันสื่อ (A Media-Savvy Killer) ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1974 ฆาตกร ชื่อ BTK หรือ ที่ถูกเรียกว่า “ฆาตกรมัด ทรมาน และ
สั ง หาร” ได้ ส่ ง จดหมายจำนวน 4 ฉบั บ และบทกวี 1 บท ไปยั ง
หนังสือพิมพ์ Wichita Eagle นำไปสู่คำถามจริยธรรมว่าสื่อมวลชนควร
มีแนวทางอย่างไรในการสื่อสารกับฆาตกร และควรให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานสอบสวนเพียงใด
▪ ส่ ว น ที่ 18 ป ระวั ติ ข องสม าชิ ก สภ า (A Congressman’s Past)
หนั ง สื อ พิ ม พ์ Portland Oregonian สื บ ทราบว่ า สมาชิ ก สภาพรรค
เดโมแครต ซึ่ งกำลั งลงแข่ งในการเลื อ กตั้ งของรัฐ ในอี ก ไม่ กี่ สั ป ดาห์
ข้างหน้า เคยถูกกล่าวหาว่าทำร้ายอดีตแฟนสาวเมื่อ 28 ปี ก่อนหน้านั้น
ในขณะที่ไม่เคยมีการฟ้องคดี และทั้งตัวสมาชิกสภา และอดีตแฟนสาว
ไม่ต้องการตกเป็นข่าว นำไปสู่คำถามทางจริยธรรมว่า “หนังสือพิมพ์
Portland Oregonian ควรตีพิ ม พ์ ป ระวัติในช่ วงดังกล่าวของสมาชิ ก
สภาหรือไม่”
▪ ส่วนที่ 19 การตรวจเนื้อหาข่าวโดยแหล่งข่าว (Using this Process to
Craft a Policy) ในปั จ จุ บั น เริ่ ม มี แ นวโน้ ม ที่ สื่ อ มวลชนอนุ ญ าตให้
แหล่งข่าวมีการอ่านพิสูจน์ความถูกต้องของร่างข่าวก่อนมีการเผยแพร่
ซึ่งนำไปสู่คำถามทางจริยธรรมถึงความเหมาะสมของการดำเนินการ
ดังกล่าว และอิทธิผลของแหล่งข่าวที่มีต่อเนื้อหา ตลอดจนการรักษา
สมดุ ล ระหว่ า งความถู ก ต้ อ ง และความเป็ น อิ ส ระ (Society of
Professional Journalists, 2019)
4.5 หลักสูตรด้านจริยธรรมสื่อมวลชนของ Free TV Australia
Free TV Australia จัดการอบรมเกี่ยวกับการสร้างแนวคิด และการผลิตโฆษณาโทรทัศน์ที่มี
ความชัดเจน ถูกต้องตามหลักการจริยธรรมสื่อมวลชนด้านกิจการโทรทัศน์ และถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการโฆษณาในโทรทัศน์ของประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) การอบรมโฆษณาที่ชัดเจน (Clear Ad)
Clear Ad เป็นการอบรมผ่านทางออนไลน์ที่ให้ข้อมูล ความรู้ และข้อแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย
และจริยธรรมสื่อมวลชนในการโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโฆษณาที่
ซับซ้อน ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรมสื่อมวลชนในการ
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โฆษณา อีกทั้งยังเสนอแนะแนวคิดที่สร้างสรรค์ส ำหรับโฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อป้องกันโฆษณาแฝง
ที่ไม่เหมาะสมในรายการ และการจำแนกรูปแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ให้เหมาะสมตามที่กฎหมาย
อนุญาต
วัตถุประสงค์หลักสูตร
▪ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย และจริ ย ธรรมในการโฆษณาทาง
โทรทัศน์
▪ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การยื่ น อนุ มั ติ
โฆษณา และการกำกับดูแลกันเองของการโฆษณาโทรทัศน์ของประเทศ
ออสเตรเลีย
▪ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรทัดฐานจริยธรรมในการโฆษณาทางโทรทัศน์
ของประเทศออสเตรเลีย
▪ เพื่ อเสนอแนะแนวทางการสร้างสรรค์โฆษณาโทรทัศน์ที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์จริยธรรม และกฎหมาย
รู ป แบบการอบรม: เป็ น การอบรมรู ป แบบการสั ม มนาผ่ า นทางออนไลน์
(Webinar)
กำหนดการสอน: การอบรมแบ่งเป็น 6 ส่วนประกอบด้วย
▪ ส่ ว นที่ 1 ระบบลงทะเบี ย นโฆษณาออนไลน์ (Online Application
System) เป็ น การอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระบบลงทะเบี ยนโฆษณา
ออนไลน์ของโทรทัศน์ในประเทศออสเตรเลีย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จำแนกโฆษณ าออกจากรายการให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Infomercial)
▪ ส่วนที่ 2 โครงสร้างค่าธรรมเนียม (Fee Structure) เป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบโฆษณาทางโทรทัศน์
ของประเทศออสเตรเลีย
▪ ส่วนที่ 3 การให้บริการ (Services) เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ
ด้านการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาโทรทัศน์
▪ ส่วนที่ 4 การอบรม (Training) เป็นการจัดการอบรมผ่านระบบสัมมนา
ออนไลน์เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมในการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศออสเตรเลีย
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▪ ส่ ว นที่ 5 คู่ มื อ โฆษณาที่ ชั ด เจน (Clear Ad Handbook) เป็ น การ
จัดทำคู่มือเป็นแนวทางในการออกแบบ และจัดทำโฆษณาที่มีความ
ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมในการโฆษณา
ทางโทรทัศน์
▪ ส่วนที่ 6 บรรทัดฐานจริยธรรมสื่อมวลชนโทรทัศน์ (Free TV Code of
Practices) เป็ น การให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ คู่ มื อ บรรทั ด ฐานจริ ย ธรรม
สื่อมวลชนทางโทรทัศน์ของประเทศออสเตรเลีย (Clear Ad, 2019)
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ตารางที่ 4.7 แสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรอบรมจริยธรรมสื่อมวลชนในต่างประเทศ
Ethical Journalism
Article 19
Association of
Society of
Free TV Australia
Network
European
Professional
Journalists (AEJ)
Journalists

1. รูปแบบการอบรม
offline

online

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สื่อมวลชน ใน
ประกาศนียบัตรขั้นต้น
(Certificates Courses)
ประกาศนียบัตรขั้นสูง
(Diploma Courses,
ปริญญาตรี
(Undergraduate
Courses) และปริญญาโท
(Master’s Courses)
ระบบการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) โดยกำหนด

หลักสูตรระยะสั้น ผ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

กรณีศกึ ษา ผ่านระบบ
การศึกษาออนไลน์

การสัมมนาผ่านทาง
ออนไลน์ (Webinar)
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2. เวลาที่ใช้
3. จุดเน้นของหลักสูตร
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Ethical Journalism
Article 19
Association of
Society of
Free TV Australia
Network
European
Professional
Journalists (AEJ)
Journalists
ช่วงเรียนด้วนตนเอง
(Self-Paced)
หลักสูตรละ 2-4 ชั่วโมง
1 วัน
เน้นหลักสูตรการอบรม เน้นหลักการเสริมสร้าง
มุ่งเน้นการให้ความรู้กับ การแสดงวิธีการใช้
การสร้างแนวคิด และการ
เพื่อตอบปัญหาจริยธรรม จริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อ
สื่อมวลชนในประเทศ เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ผลิตโฆษณาโทรทัศน์ที่มี
และสถานการณ์ของการ พัฒนาให้สื่อมวลชนสามารถ กลุ่มยุโรปตะวันออก
ในการตรวจสอบความ ความชัดเจน ถูกต้องตาม
รายงานข่าวเหตุการณ์ ดำเนินงานตามหลักการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบ ถูกต้องของข้อมูล
หลักการจริยธรรม
ของสื่อมวลชน
จริยธรรมของสาขาวิชาชีพ สืบค้น และการยืนยัน
สื่อมวลชนด้านกิจการ
เพือ่ ผลักดันการเสริมสร้าง ความถูกต้องของข้อมูล
โทรทัศน์ และถูกต้องตาม
เสรีภาพ ซึ่งครอบคลุม
บนสื่อใหม่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้านความปลอดภัย
การโฆษณาในโทรทัศน์
ดิจิทัล (Digital Security)
เสรีภาพในการแสดงออก
(Freedom of Expression)
ประทุษวาจา (Hate
158

เนื้อหา

4. เนื้อหา
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Ethical Journalism
Article 19
Association of
Society of
Free TV Australia
Network
European
Professional
Journalists (AEJ)
Journalists
Speech) เครื่องมือทาง
กฎหมาย (Legal
Instruments) เสรีภาพของ
สื่อ (Media Freedom)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
(Right to Information )
การปกป้อง (Protection)
การแลกเปลี่ยนระหว่าง
ศาสนา (Religious
Dialogue) เป็นต้น
หลักสูตรอบรมที่ใช้อยู่ หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ส่วน
กรณีศกึ ษาของข่าวลวง กรณีศกึ ษา จำนวน 19 การอบรมโฆษณาที่ชดั เจน
ครอบคลุม 4 ด้าน
ข่าวปลอมในสื่อ
กรณีศกึ ษา ครอบคลุม (Clear Ad)
ออนไลน์ และแสดง
ประเด็นด้านจริยธรรม
วิธีการใช้เครื่องมือ
ในสื่อโฆษณา สื่อวิทยุ
ออนไลน์ตรวจสอบ
โทรทัศน์ สื่อสิง่ พิมพ์
159

เนื้อหา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University
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Ethical Journalism
Article 19
Association of
Society of
Free TV Australia
Network
European
Professional
Journalists (AEJ)
Journalists
ความถูกต้อง
และสื่อออนไลน์
1) การอบรมด้าน
1) การวางแผน และการหา 1) ก า ร ต ร ว จ ส อ
1) การอบรมให้ความรู้
จริยธรรมสื่อมวลชน
ทรัพยากรในการทำข่าว
ข้ อ เท็ จ จริ ง และการ
เกี่ยวกับระบบลงทะเบียน
(The Ethical
ยืน ยั น แหล่ งข่ าว (Fact
โฆษณาออนไลน์ของ
Journalist’s Toolkit)
Checking & News
โทรทัศน์ในประเทศ
โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล
Verification)
ออสเตรเลีย
และข่าวลวง (Fake
ผ่านกรณีศกึ ษา และ
News)
การแสดงวิธีการใช้
เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ
ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
2) การอบรมด้านการ
2) การหาข้อมูล
2) โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ปกป้องลิขสิทธิ์ และการ
ในการตรวจสอบโฆษณา
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ทางโทรทัศน์ของประเทศ
(Copyright: How to
ออสเตรเลีย
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Ethical Journalism
Article 19
Association of
Society of
Free TV Australia
Network
European
Professional
Journalists (AEJ)
Journalists
protect it, how not
to breach it)
ครอบคลุมความรู้ด้าน
กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิ
ของสื่อมวลชนต่องานที่
สร้างสรรค์ด้วยผู้
สร้างสรรค์เอง รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
3) การอบรมด้าน
3) การตรวจสอบความ
3) การให้ความรู้เกี่ยวกับ
จริยธรรมสื่อมวลชนใน ถูกต้อง และเทีย่ งตรงของ
บริการด้านการตรวจสอบ
การข่าว (Ethics in
ข้อมูล
เนื้อหาโฆษณาโทรทัศน์
Data Journalism)
ประกอบด้วย 5 ส่วน
1. การหาแหล่งข่าว
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Ethical Journalism
Article 19
Association of
Society of
Free TV Australia
Network
European
Professional
Journalists (AEJ)
Journalists
2. การตรวจสอบข้อมูล
การบริหาร และ
วิเคราะห์ข้อมูล 3.การ
เผยแพร่ คือ การ
พิจารณาช่องทางสื่อใน
การเผยแพร่ขอ้ มูล การ
สร้างให้เกิดความ
ไว้วางใจให้ผู้อา่ นผู้ชม
4. การนำเสนอข้อมูลที่
น่าสนใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย
5. การประสานงานและ
ทำงานเป็นทีม
4) การอบรมด้าน
4) จริยธรรม และกฎหมาย
4) ความรู้ด้านกฎหมาย
จริยธรรมในการรายงาน
กฎระเบียบ และจริยธรรม
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Ethical Journalism
Article 19
Association of
Society of
Free TV Australia
Network
European
Professional
Journalists (AEJ)
Journalists
ข่าวการอพยพ
ในการโฆษณาทางโทรทัศน์
(Migration Reporting
ของประเทศออสเตรเลีย
Toolkit) ทั้งหลัก
จริยธรรม กฎหมาย การ
รักษาสมดุลของข่าว
ครบคลุมทุกกลุ่ม
เสรีภาพในการเข้าถึง
ข้อมูล และการปกป้อง
แหล่งข่าว การจัดการกับ
ข้อมูลเท็จ การรายงาน
การอพยพของมนุษย์
หลากหลายเชื้อชาติ การ
วิเคราะห์ผลกระทบของ
เนื้อหาข่าวทีส่ ่งผล
กระทบต่อทัศนคติของ
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Article 19
Association of
Society of
Free TV Australia
Network
European
Professional
Journalists (AEJ)
Journalists
พลเมืองในประเทศ การ
สร้างอคติและเหมารวม
5) คู่ มื อ โฆษณา มี ค วาม
ชั ด เจ น ถู ก ต้ อ ง ต า ม
กฎหมาย กฎระเบียบ และ
จริ ย ธรรมในการโฆษณา
ทางโทรทัศน์
https://ethicaljournal https://www.article19.or https://www.aej.org/ https://www.spj.org/ https://www.freetv.co
ismnetwork.
g/
m.au/
org/
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4.6 การอบรมของหน่วยงานด้านสื่อมวลชนในประเทศไทย
ที่ผ่านมาองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย และ กสทช. ได้มีการจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนอยู่เป็นระยะ ซึ่งมีทั้งการอบรมจริยธรรมสื่อในภาพรวม และการ
อบมรมในเชิงกรณีศึกษา รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทั้งนักวิชาชีพโดยตรง และผู้ที่ศึกษาอยู่ในสาขา
การสื่ อ สาร โดยในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ วิ เคราะห์ ตั ว อย่ า งของการอบรมในช่ ว งห้ า ปี ที่ ผ่ า นมาของ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
4.6.1 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
สมาคมโฆษณา ร่วมกับภาคี 14 แห่ง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้ า งสรรค์ สำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค (สคบ.) ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) ชมรมตรวจพิ จ ารณา
ภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณา
ดิจิทัล (ประเทศไทย) สมาคมมี เดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่ อแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เสนอหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระบบ Thai MOOC ซึ่ งมี 4 หลักสูตร คื อ การสื่อสารโฆษณา โฆษณา
สร้างสรรค์ โฆษณาปลอดภัย และความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา
เป้ า หมายของรายวิ ช ามุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ การผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่สร้างสรรค์
ตามกระบวนการสื่อสารการตลาด การสร้าง ตราสินค้า การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนด
กลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้มุมมองของการสร้ างสรรค์อย่างปลอดภัย ด้วยกฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) แนวทางการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์
2. เพื่ อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการหลักการในการผลิตสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) การสื่อสารโฆษณาในแง่ความปลอดภัยและ
สร้างสรรค์และผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อสังคม
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4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิต (Create) สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รูปแบบการอบรม
รูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ มี 4 หลักสูตร คือ การสื่อสารโฆษณา โฆษณาสร้างสรรค์
โฆษณาปลอดภัย และความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา โดยจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง
เรียนรู้ (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
4.6.2 สถาบันอิศรา
สถาบั น อิศรา ร่วมกับ กองทุน วิจัยและพั ฒ นากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จัดหลักสูตรนักบริหารการสื่อสารมวลชน
ระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) เป็นการจัดโครงการอบรมหลักสูต ร
ระยะยาว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรด้านสื่อสารมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกันร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้
เกิดแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองและประเทศชาติต่อไปได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
ในหัวข้อทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคดิจิทัล สิ่งแวดล้อม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
3. เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู้ และทั กษะด้ านการบริห ารสำหรับ ผู้บ ริห ารระดับ สูงขององค์ กรสื่ อ
และผู้เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
5. เพื่ อ ประสานการทำงานร่วมกั น ระหว่า งสื่ อ มวลชนกั บ นั ก วิช าการและภาคส่ วนอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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รูปแบบการอบรม
การอบรมรวม 141 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาควิชาการ และภาคการจัดทำรายงาน
เฉพาะบุ ค คล องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต ร แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 5 หมวดวิ ช า จำนวน 69 ชั่ ว โมง
ประกอบด้วย
1. การเมืองเศรษฐกิจโลก จำนวน 12 ชั่วโมง
2. การเมือง เศรษฐกิจ สังคมประเทศไทย จำนวน 24 ชั่วโมง
3. หลักการบริหารและเทคโนโลยีการสื่อสาร จำนวน 18 ชั่วโมง
4. กฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชน เสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อ จำนวน 9 ชั่วโมง
5. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 6 ชัว่ โมง
4.6.3 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “ผู้ ป ระกาศในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ”
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของบุคคลในแวดวงวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ให้มีมาตรฐานความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เช่น ความรู้ทั่วไป
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการใช้ภ าษาในการออกสื่อ ฯลฯ ทั้ งนี้ เพื่ อให้
ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ กิ จ การด้ านสื่ อ สารมวลชนได้ ต ระหนั ก ถึ งความสำคั ญ ของการทำหน้ าที่ สื่ อ ที่ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การคำนึงถึงสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รับ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งในความรู้ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
ด้ า นกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ และสามารถนำความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ได้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ใ น
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับบัตร
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากสำนักงาน กสทช.
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการทำหน้าที่สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานในแวดวง
วิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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รูปแบบการอบรม
รูปแบบการอบรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระยะเวลา 26 ชั่วโมง ระดับกลาง
ระยะเวลา 29 ชั่ ว โมง และระดั บ สู ง ระยะเวลา 25.30 ชั่ ว โมง โดยมี ก ารทดสอบก่ อ น และหลั ง
การอบรม
4.6.4 สถาบันอิศรา มูลนิธิพฒ
ั นาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเหยี่ยวข่าวมืออาชีพ ‘การรายงานข่าวสืบสวน’ โดยสถาบันอิศรา
มูลนิธิพัฒ นาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) และธนาคารธนชาต
โครงการแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ระยะ คือ การอบรมในระยะที่หนึ่ง เป็นการอบรมเพื่อ
ติดอาวุธการทำข่าวให้กับนักข่าวในภาคสนามได้มีหลัก และเทคนิคกระบวนการทำข่าวอย่างมืออาชีพ
ส่วนการอบรมในระยะที่สอง เป็นโครงการฝึกอบรมที่เข้มข้น มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการทำข่าวเชิง
สืบสวน ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำองค์ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ กลับไปพัฒนาผลงานข่าวของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำข่าวเชิงสืบสวนให้กับบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน
2. เพื่อผลิตบุคลากรด้านการทำข่าวเชิงสืบสวน
3. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่น
รูปแบบการอบรม
กำหนดระยะเวลาในการอบรมจำนวน 5 วัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
1.การอบรมระยะที่ ห นึ่ง กำหนดระยะเวลาในการอบรมจำนวน 2 วัน อบรมความรู้ห ลัก
และเทคนิคการทำข่าวเบื้องต้น หลังจากนั้นจะทำการคัดเลือกผู้เข้า ร่วมอบรมที่มีศักยภาพทางด้าน
การทำข่าวเชิงสืบสวนเข้าร่วมโครงการอบรมระยะที่สอง
2.การอบรมระยะที่ ส อง กำหนดระยะเวลาในการอบรมจำนวน 3 วั น เพื่ อเข้าร่วมอบรม
การรายงานข่าวสืบสวนแบบเข้มข้น
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4.6.5 โครงการอบรมของ 5 องค์ ก รวิ ช าชี พ สื่ อ (สมาคมนั ก ข่ าวนั ก หนั งสื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย สมาคมนั ก ข่ า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไ ทย สมาคมผู้ ผ ลิ ต ข่ า วออนไลน์ สภาการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ สภาวิ ช าชี พ ข่ า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไทย) ร่ ว มกั บ กรมประชาสั ม พั น ธ์
และกสทช. จัด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ “แนวทางการปฏิ บั ติ งานของสื่ อ มวลชนในภาวะวิก ฤต”
โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ”
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าวของสื่อมวลชนในสภาวะวิกฤต โดยเน้นการจำลอง
ในสถานการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วงเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการรายงานข่าว ในสภาวะ
วิกฤตต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เหตุการณ์สึนามิ เหตุการณ์พายุมะลิ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการอบรม เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลผลิ ต คู่ มื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ข องสื่ อ มวลชนใน
ภาวะวิกฤต โดยใช้โมเดลจากการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน ทีมหมูป่าอะเคเดมี ที่ติดถ้ำหลวง-ขุนน้ำ
นางนอน จังหวัดเชียงรายมาจัดทำคู่มือ ผ่านการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน กิจกรรมในการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบัติการครั้งนี้จะทำให้สื่อมวลชนรับรู้ว่า คู่มือแนวทางฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้จ ริง และนำคู่มือ
ดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สำหรับสื่อมวลชนต่างชาติทั่วโลก เพื่อได้รับทราบแนวทาง
ตรงกัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ จะส่งผลให้การดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนใน
ภาวะวิ ก ฤตที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต สามารถดำเนิ น การได้ อ ย่ า งสะดวก ราบรื่ น ลดผลกระทบ
อั น เนื่ อ งมาจากความไม่ ท ราบแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ก ระทบสิ ท ธิข องผู้ ป ระสบภั ย และ
การปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือของทุกภาคส่วน
รูปแบบการอบรม
การจำลองการปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤติต่าง ๆ
กลุ่มสื่อมวลชนจะได้ทำข่าว ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ เขียนข่าว รายงานข่าว นำเสนอ ส่วนกลุ่มหน่วยงาน
ราชการที่ เข้ า ร่ ว ม ร่ ว มปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เสมื อ นจริ งในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พร้ อ มตอบคำถาม
สื่อมวลชน โดยทีมวิทยากรฝึก Safety Training สื่อมวลชน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากนั้นร่วมกันสรุปเหตุการณ์เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลในการหาข้อบกพร่องในการฝึก เพื่อนำมาปรับปรุง
และแนวทางการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต เพื่อให้แนวปฏิบัติดังกล่าว
ได้รับการยอมรับ และนำไปปฏิบัติจากสื่อมวลชน
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การอบรมการทำข่าวของสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤตนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนดำเนินการนำเสนอ
ข่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก ราบรื่น ลดผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ความไม่ท ราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่กระทบสิทธิของผู้ประสบภัย และการปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือของทุกภาคส่วน
การอบรมจัดขึน้ 6 ครั้ง โดยจัดในกรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง และต่างจังหวัด 5 ครั้ง
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ภาพที่ 4.33 แสดงตัวอย่างการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต
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ตารางที่ 4.8 แสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรอบรมจริยธรรมสื่อมวลชนในประเทศไทย
เนื้อหา

สมาคมโฆษณา +
ภาคีรวม 14 แห่ง

1. รูปแบบการอบรม
offline
online
2. เวลาที่ใช้

ผ่านระบบ thaimooc
6 ขั่วโมงต่อหลักสูตร

สถาบันอิศรา

กรมประชาสัมพันธ์
ร่วมกับ
กสทช.

สถาบันอิศรา มูลนิธิ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) และ
ธนาคารธนชาต

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร

จัดอบรม

จัดอบรม

5 วัน

2 วัน

6 เดือน ระยะเวลา - ระดับต้น 26 ชั่วโมง
อบรมรวม 141 ชั่วโมง - ระดับกลาง 29
(เฉพาะส่วนกฎหมาย ชั่วโมง

5 องค์กรวิชาชีพสื่อ
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3. จุดเน้นของหลักสูตร

สมาคมโฆษณา +
ภาคีรวม 14 แห่ง

สถาบันอิศรา
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กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันอิศรา มูลนิธิ
5 องค์กรวิชาชีพสื่อ
ร่วมกับ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
กสทช.
ประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) และ
ธนาคารธนชาต
- ระดับสูง 25.30
ชั่วโมง

เกี่ยวกับสื่อมวลชน
เสรีภาพกับความ
รับผิดชอบของสื่อ
จำนวน 9 ชั่วโมง)
“การผลิ ต สื่ อ โฆษณา “หลักสูตรผูบ้ ริหารการ
โครงการฝึกอบรม
โครงการอบรมเชิง
ที่ ป ลอดภั ย และ
สื่อสารมวลชนระดับสูง หลักสูตร “ผู้ประกาศ ปฏิบัติการเหยี่ยวข่าว
สร้ า งสรรค์ ”
ด้านกิจการกระจาย ในกิจการกระจายเสียง มืออาชีพ “การรายงาน
แนวคิดเกี่ยวกับ
เสียงและกิจการ
และกิจการโทรทัศน์) ข่าวสืบสวน”เป็นการ
การผลิตสื่อโฆษณา
โทรทัศน์ (บสส.)”
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
อบรมเพื่อติดอาวุธ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการปฏิบัติงาน
ของสื่อมวลชนในภาวะ
วิกฤต”
174

เนื้อหา

สมาคมโฆษณา +
ภาคีรวม 14 แห่ง

ออนไลน์ที่สร้างสรรค์
ตามกระบวนการ
สื่อสารการตลาด
การสร้าง ตราสินค้า
การเข้าใจพฤติกรรม
ผู้บริโภค การกำหนด
กลยุทธ์ และช่องทาง
การสื่อสาร ภายใต้
มุมมองของ

สถาบันอิศรา
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กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันอิศรา มูลนิธิ
5 องค์กรวิชาชีพสื่อ
ร่วมกับ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
กสทช.
ประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) และ
ธนาคารธนชาต
และพัฒนาศักยภาพ การทำข่าวให้กับนักข่าว
ของบุคลากรในแวดวง ในภาคสนามได้มีหลัก
โครงการถอดบทเรียน
วิชาชีพกิจการกระจาย
และเทคนิค
กรณีจริยธรรมของสือ่ ”
เสียงและกิจการ
กระบวนการทำข่าว
โทรทัศน์ ให้มี
อย่างมืออาชีพ
มาตรฐานความรู้
รวมทั้งเป็นโครงการ
ความเข้าใจที่ถกู ต้อง
ฝึกอบรมที่เข้มข้น
ทันกับสภาวการณ์ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ
ในปัจจุบัน
การทำข่าวเชิงสืบสวน
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สมาคมโฆษณา +
ภาคีรวม 14 แห่ง

การสร้างสรรค์อย่าง
ปลอดภัย ด้วย
กฎหมาย และ
จริยธรรม ที่เกีย่ วข้อง
ประกอบด้วย 4
หลักสูตร คือ
การสื่อสารโฆษณา
โฆษณาสร้างสรรค์
โฆษณาปลอดภัย และ

สถาบันอิศรา
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กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันอิศรา มูลนิธิ
5 องค์กรวิชาชีพสื่อ
ร่วมกับ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
กสทช.
ประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) และ
ธนาคารธนชาต
ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชน
สามารถนาองค์ความรู้
และเทคนิคต่าง ๆ
กลับไปพัฒนาผลงาน
ข่าวของตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้น

176

เนื้อหา

4. เนื้อหา

สมาคมโฆษณา +
ภาคีรวม 14 แห่ง

ความคาดหวังของ
สังคมต่อโฆษณา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถบอกถึง
(Identify) แนว
ทางการผลิตสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์

สถาบันอิศรา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดเวทีให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
ระหว่างผู้เข้ารับการ
อบรม ในหัวข้อทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ
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กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันอิศรา มูลนิธิ
5 องค์กรวิชาชีพสื่อ
ร่วมกับ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
กสทช.
ประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) และ
ธนาคารธนชาต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ด้านกิจการกระจาย
เสียง และโทรทัศน์
และสามารถนำความรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการทาข่าวเชิง
สืบสวนให้กับบุคลากร
ในวิชาชีพสื่อมวลชน
2. เพื่อผลิตบุคลากร
ด้านการทาข่าวเชิง

วัตถุประสงค์
การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการทำข่าว
ของสื่อมวลชนในสภาวะ
วิกฤตโดยการจำลอง
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานการณ์การช่วยเหลือ
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สมาคมโฆษณา +
ภาคีรวม 14 แห่ง

2. เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถอธิบาย
(Describe)
กระบวนการหลักการ
ในการผลิตสื่อโฆษณา
ออนไลน์ที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์
3. เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถประเมิน
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สถาบันอิศรา
กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันอิศรา มูลนิธิ
5 องค์กรวิชาชีพสื่อ
ร่วมกับ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
กสทช.
ประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) และ
ธนาคารธนชาต
สังคมการเปลี่ยนแปลง และทักษะที่ได้รับไป สืบสวน
ผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤติ
ของเทคโนโลยียุคดิจิทัล ปรับใช้ในการ
ต่าง ๆ รวมถึงการรายงาน
3. เพื่อร่วมเป็นส่วน
สิ่งแวดล้อมและ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ข่าว เพื่อให้ได้ผลผลิต
หนึง่ ในการต่อต้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีประสิทธิภาพ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ปัญหาคอร์รัปชัน
2. เพื่อช่วยเพิ่ม
2. เพื่อให้ได้เตรียม
ของสื่อมวลชนในภาวะ
ศักยภาพในการทำ
ความพร้อมในการเข้า
วิกฤต
หน้าที่ของสื่อมวลชน
รับการทดสอบเพื่อ
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขอรับบัตรผู้ประกาศใน
และทักษะด้านการ
กิจการกระจายเสียง
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สมาคมโฆษณา +
สถาบันอิศรา
กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันอิศรา มูลนิธิ
5 องค์กรวิชาชีพสื่อ
ภาคีรวม 14 แห่ง
ร่วมกับ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
กสทช.
ประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) และ
ธนาคารธนชาต
(Evaluate) การ
บริหารสำหรับผู้บริหาร และกิจการโทรทัศน์
สื่อสารโฆษณาในแง่
ระดับสูงขององค์กรสื่อ จากสำนักงาน กสทช.
ความปลอดภัยและ
และผู้เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ ตระหนักถึง
สร้างสรรค์และ
4. เพื่อให้ตระหนักถึง ความสำคัญของการทำ
ผลกระทบของการ
คุณธรรมและจริยธรรม หน้ าที่ สื่ออย่างมีความ
โฆษณาที่มีต่อสังคม
ของผู้ประกอบวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม
4. เพื่อให้ผู้เรียน
สื่อ
4. เพื่อส่งเสริม
สามารถผลิต (Create) 4.1. สถานการณ์สื่อโลก สนับสนุนให้มีเครือข่าย
สื่อโฆษณาออนไลน์
อาเซียนและไทย
ของผู้ปฏิบัติงานใน
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ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University
สถาบันอิศรา
กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันอิศรา มูลนิธิ
5 องค์กรวิชาชีพสื่อ
ร่วมกับ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
กสทช.
ประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) และ
ธนาคารธนชาต
จำนวน 3 ชั่วโมง
แวดวงวิชาชีพกิจการ
4.2. ความรับผิดชอบกับ กระจายเสียง และ
การรู้เท่าทันสือ่ จำนวน กิจการโทรทัศน์
3 ชั่วโมง
4.3. ความมั่นคงไซเบอร์
กับการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต จำนวน
3 ชั่วโมง
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กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันอิศรา มูลนิธิ
5 องค์กรวิชาชีพสื่อ
ร่วมกับ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
กสทช.
ประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
สนับสนุนโดย องค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย) และ
ธนาคารธนชาต

5. เพื่อประสานการ
ทำงานร่วมกันระหว่าง
สื่อมวลชนกับ
นักวิชาการและภาค
ส่วนอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
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4.7 การวิเคราะห์หลักสูตรขององค์กรสื่อมวลชนต่างประเทศ
จากหลักสูตรอบรมขององค์กรจริยธรรมสื่อมวลชนต่างประเทศทั้ง 5 ประเทศ พบว่ามีความ
แตกต่างกันทั้งในด้านรูปแบบ จุดเน้น และเนื้อหาภายในหลักสูตร กล่าวคือ
1. รูปแบบในการอบรม หลักสูตรมีทั้งรูปแบบของออนไลน์ ที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเรีย นด้วย
ตนเอง หรือ สั ม มนาเรีย นออนไลน์ ซึ่ งสร้างความสะดวกแก่ ผู้ อบรม อย่ างไรก็ ต าม หลั กสู ต รแบบ
ออฟไลน์ จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีข้อดีคือ ได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ร่วมกันของผู้อบรม
ดังนั้น การเลือกรูปแบบในการอบรมจึงอาจพิจารณาจากลักษณะของเนื้อหา และเป้าหมายของผู้จัด
หลักสูตร
2. จุดเน้นของหลักสูตร หลักสูตรตัวอย่างที่ยกมาของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันที่จุดเน้น
ของเนื้อหา ตัวอย่างเช่น Free TV Australia ซึ่งเป็ นองค์กรกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชน
วิชาชีพสื่อมวลชนในการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินโดยไม่เสียค่าสมาชิก เน้นสร้างหลักสูตรการ
อบรมด้านโฆษณาที่ ชัดเจน (Clear Ad) เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสำหรับโทรทัศน์เชิงพาณิ ชย์
(Commercial Television Code of Practices) ส่วน Ethical Journalism Network เป็นสมาคม
ระหว่างประเทศ ที่มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนหลัก ดังนั้นจึงเน้นหลักสูตรการอบรมเพื่อ
ตอบปัญหาจริยธรรม และสถานการณ์ของการรายงานข่าวเหตุการณ์ของสื่อมวลชน ส่วน Articl19
เป็นองค์กรระหว่างประเทศแบบมูลนิธิ มีภารกิจปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการ
เข้าถึงข้อมูล เนื้อหาหลักสูตรที่องค์กรจัดขึ้นจึงเน้นหลักการเสริมสร้างจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อพัฒนา
ให้สื่อมวลชนสามารถดำเนินงานตามหลักการจริยธรรมของสาขาวิชาชีพเพื่อผลักดันการเสริมสร้าง
เสรีภาพ ด้าน Association of European Journalists (AEJ) เป็นองค์กรที่จัดหารายได้ ของตนเอง
จึ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระ และมี เครื อ ข่ า ยในยุ โรปครอบคลุ ม ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ ทั้ ง โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
หนังสือพิ ม พ์ และสื่ อใหม่ การจัดหลักสูตรอบรมสื่อมวลชนขององค์กรได้มุ่งเน้นการให้ความรู้กับ
สื่อมวลชนในประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออก เกี่ยวกับการตรวจสอบ สืบค้น และการยืน ยันความถูกต้อง
ของข้ อ มู ล บนสื่ อ ใหม่ ส่ ว น Society of Professional Journalists เป็ น สมาคมที่ ร ณรงค์ ด้ า น
จริยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา โดยยึดหลักการ 4 ด้าน ได้แก่ การแสวงหาและรายงานความจริง
การลดการสร้างอันตรายให้น้อยที่สุด การทำงานอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซง รวมถึงความ
รับผิดชอบและความโปร่งใส หลักสูตรอบรมของหน่วยงานจึงเน้นที่การแสดงวิธีการใช้เครื่องมือ
ออนไลน์ต่างๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. เนื้อหาของหลักสูตร ทั้ง 5 องค์กร มีลักษณะการอบรม 2 รูปแบบ คือ 1) การใช้หลักของ
จริยธรรมเป็นตัวตั้งในการอบรม 2) การใช้กรณีศึกษาเป็นตัวตั้ง
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กลุ่มที่ใช้หลักของจริยธรรมเป็นตัวตั้งในการอบรม อย่างเช่น Ethical Journalism Network
ใช้ ห ลั ก การของจริ ย ธรรมสื่ อ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในยุ ค ดิ จิ ทั ล เช่ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ความเป็นธรรม ความเป็ นกลาง ฯลฯ หลักการของการปกป้ องลิขสิท ธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์
รวมถึงหลักการนำเสนอข่าวในชิงประเด็นอย่างจริยธรรมการรายงานข่าวการอพยพ ส่วน Article19
ให้การอบรมด้านจริยธรรมสื่อมวลชน และความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
กลุ่มที่ใช้กรณีศึกษาเป็นหลักในการอบรม ได้แก่ Society of Professional Journalists ใช้
กรณีศึกษาเป็นวิธีในกาสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดย ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในสื่อโฆษณา
สื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ และสื่ อ ออนไลน์ ส่ ว น Association of European Journalists ใช้
กรณี ศึกษาของข่าวลวง ข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ และแสดงวิธีก ารใช้เครื่องมือออนไลน์ต รวจสอบ
ความถูกต้อง
4.8 การวิเคราะห์หลักสูตรการอบรมของหน่วยงานด้านสื่อมวลชนในประเทศไทย
จากตัวอย่างหลักสูตรอบรมในด้านจริยธรรมของหน่วยงานด้านสื่อมวลชนในประเทศไทย
พบว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี้
1. รูปแบบในการอบรม การอบรมมีทั้งรูปแบบของการอบรมระยะสั้น และการอบรมระยะ
ยาว แต่ส่วนใหญ่เป็นการอบรมระยะสั้นระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการอบรมแบบ
ออฟไลน์ มากกว่าออนไลน์ซึ่งเป็นการสอนแนวทางใหม่ที่สร้างความสะดวกแก่ผู้อบรม อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรแบบออฟไลน์ จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ การ และการจำลองสถานการณ์ ซึ่งมีข้อดี คือ
ได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกันของผู้อบรม และความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เป็นกรณีศึกษา
ที่เคยเกิดขึ้น นอกจากนี้ ในส่ วนของหน่วยงานจัดอบรม ส่วนใหญ่ จะบูรณาการร่วมกันจากหลาย
หน่วยงาน ทั้งองค์กรวิชาชีพ องค์กรกำกับดูแล หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานการศึกษา
2. จุดเน้นของหลักสูตร หลักสูตรที่นำเสนอมาในการวิเคราะห์ครั้งนี้ มีจุดเน้นที่แตกต่างใน
ด้านต่าง ๆ คือ ผลลัพธ์ของการอบรม สามารถแบ่งได้สองระดับใหญ่ ตามกลุ่มเป้าหมาย คือ ระดับของ
การสร้างความตระหนัก เช่น หลักสูตรผู้บ ริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บสส.) ซึ่งเน้นในกลุ่มผู้บริหาร ส่วนระดับของการนำความรู้ไปใช้ในเชิงปฏิบัติใน
การดำเนินงานสื่อ จะมีเป้าหมายรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานสื่อ และผู้สนใจอื่น ๆ ด้วย เช่น การอบรมการ
ผลิ ต สื่ อ โฆษณาที่ ป ลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ หรื อ หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
นอกจากนี้ ห น่ ว ยงานที่ จั ด อบรมต่ า งก็ มี พั น ธกิ จ หน้ า ที่ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานตนเอง
ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รอบรมจึ ง สะท้ อ นพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงานจั ด อบรมนั้ น ๆ ด้ ว ย เช่ น สมาคโฆษณา
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แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพิ่มพูนมาตรฐานในวิชาและอาชีพโฆษณา ดังนั้นหลักสูตรจึงออกมา
ในด้านของงานโฆษณา ส่วนสถาบันอิศรา มีหน้าที่จัดโครงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพสื่อมวลชน ตามที่
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯและสมาคมหรือชมรมในเครือข่ายฯ มอบหมาย
ดังนั้นการอบรมจึงมีส่วนของการฝึกปฏิบัติงานข่าวควบคู่ไปกับความมีจริยธรรมเพื่อพัฒนาผลงานข่าว
ของตนเอง ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์กรรัฐที่ปฏิบัติงานด้านสื่อโดยตรง และเคยมีบทบาท
ในการจัดสอบใบอนุญาตผู้ประกาศข่าวในอดีต จึงมีประสบการณ์ในเรื่องของมาตรฐานของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อ และต่อมาจึงรับเป็นหนึ่งในหน่วยจัดอบรมหลักสูตรให้กับ กสทช.
3. เนื้อหาของหลักสูตร จากตัวอย่างทั้ง 5 หลักสูตร จะมีทั้งการอบรมที่เน้นในเชิงเหตุการณ์
เพื่ อ ถอดบทเรี ย นและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารทำงานสื่ อ ในเหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ การอบรมที่ เน้ น การผลิ ต สื่ อ
การฝึกปฏิบัติ การอบรมที่เน้นเชิงกลวิธีอย่างการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน และการอบรมที่เน้นสร้าง
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ความรู้ ค วามเข้ าใจในความเปลี่ ย นแปลงของนิ เวศสื่ อ ทั้ งในประเทศและ
ระดับโลก
4.9 ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการสื่อ และนักวิชาชีพสื่อโทรทัศน์
จากการสอบถามความคิดเห็นจากนักวิชาการสื่อ และนักวิชาชีพสื่อโทรทัศน์ถึงรูปแบบในการ
จัดอบรมจริยธรรมสื่อมวลชนให้กับนักวิชาชีพสื่อในประเทศ สามารถสรุปความเห็นที่มีต่อการพัฒนา
หลักสูตรอบรมได้ดังนี้
1. การอบรมให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ควรเน้นการอบรมในเชิงประเด็นหรือเหตุการณ์
มากกว่าอบรมโดยเอาหัวข้อเป็นตัวตั้ ง โดยในการอบรมควรเป็น ลักษณะของ Lesson Learn จาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น กรณีถ้ำหลวง กรณีกราดยิงโคราช กรณีคุณปอ ทฤษฎี ฯลฯ ซึ่งในองค์กรข่าว
หลายๆองค์กรจะมีการทำ Lesson Learn อยู่เป็นประจำ การใช้การอบรมแบบนี้จะได้ประโยชน์ที่ตรง
กับความต้องการจริง ๆ นอกจากนี้ หากเป็นหลักสูตรอบรมแบบ Module อาจเชิญตัวแทนองค์กรสื่อ
ต่าง ๆ มาร่วมกันเสนอถึงกรณีศึกษาหรือประเด็นเหตุการณ์ที่จะช่วยเติมเต็มความเป็นมืออาชีพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดนสอดแทรกประเด็นจริยธรรมเข้าไป ซึ่งนอกจากได้ เติมเต็มในสิ่งที่สื่อมวลชนยังขาด
อยู่แล้ว ยังถือเป็นการให้คุณค่ากับคนในองค์กรสื่ออีกทางหนึ่ง
2. การอบรมสื่อมวลชนในเชิงประเด็นที่สำคัญ รวมถึงอบรมในด้านที่มักมีการทำผิดจริยธรรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการสื่อ และนักวิชาชีพสื่อพบว่าประเด็นการ
อบรมที่มีน่าสนใจ ได้แก่ การนำเสนอข่าวในภาวะวิกฤต การนำเสนอข่าวในความขัดแย้ง เนื่องจากเป็น
ประเด็นสำคัญในช่วงเวลานี้ เช่น เรื่องของโรคไวรัสระบาด เรื่องของความขัดแย้งต่างๆ ในสังคม ฯลฯ
ส่วนเรื่องที่สื่อมักมีการทำผิดจริยธรรม และควรนำมาเป็นบทเรียนเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
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ได้แก่ เรื่องความรุนแรง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ข่าวปลอมข่ าวลวง การนำเสนอเนื้อหามอมเมา
การพนัน การโฆษณาขายสินค้าในรายการข่าว ซึ่งการอบรมทั้งหมดต้องอบรมในทุกช่องทางสื่อ เพราะ
ปัจจุบันสื่อมีการรายงานในทุกแพลตฟอร์ม
3. การจัดประสบการณ์ในการอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลกระทบ การอบรมที่จะสร้างจุด
เปลี่ยนทางการรับรู้ของผู้ ปฏิบัติงานข่าวในการทำงานควบคู่ไปกับจริยธรรมคือ การได้พบหรือทราบ
เรื่องราวของผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกนำเสนอข่าวอย่างขาดจริยธรรม เช่น เยาวชนในสถานพินิจ
ผู้สูญ เสี ย ฯลฯ เพราะทำให้ สื่ อ มวลชนได้เรียนรู้ถึงผลลั พ ธ์ที่ เกิ ดขึ้น จริงจากการรายงานข่าว หรือ
การปฏิบัติงานโดยละเลยมาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพ
4. การสร้างแรงจูงในในการอบรม หากต้องการให้สื่อมวลชนเกิดความตั้งใจและสมัครใจ
มาร่วมอบรม ต้ อ งทำให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายมองเห็ น สิ่ งที่ จ ะสร้างคุ ณ ค่ าหรือ มู ล ค่ าเพิ่ ม จากการอบรม
ตั ว อย่ า งเช่ น ทั ก ษะการทำข่ า วรู ป แบบใหม่ ๆ อย่ า งเรื่ อ งของ Trans Media เรื่ อ งของ Data
Journalism โดยสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาอบรม
5. การอบรมสามารถทำได้ในลักษณะออนไลน์ แต่ต้องมีภาพปฏิบัติควบคู่ไปด้วย เนื่องจากสื่อ
ออนไลน์เข้ามาเป็นช่องทางสำคัญในการทำข่าว และได้รับความนิ ยมจากผู้ชม การอบรมผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์จึงสะดวก อย่างไรก็ตาม ต้องมีการอบรมในภาคปฏิบัติการด้วย
6. การสร้ า ง Partner องค์ ก รระดั บ ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ มาอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงานสื่อ หรือ Workshop จะมีประโยชน์มาก ตลอดจนการให้ทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานสื่อได้ไป
เรียนรู้การทำงานในระดับประเทศ ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สื่อมวลชนอยากมาอบรม และเพิ่ม
มูลค่าให้กับตัวผู้อบรม
การวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สื่อมวลชน เป็นวิชาชีพเฉพาะที่ผู้ประกอบการนี้จำเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมทางด้าน
อุดมการณ์และจริยธรรมในวิชาชีพ เพราะการทำงานของสื่อมีอิทธิพลต่อสังคมในวงกว้าง การฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานบนหลักการของมาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพในสถานการณ์ทางสังคม
และเทคโนโลยีที่ มี การเปลี่ ยนแปลงจึงเป็ นสิ่งสำคัญ ดังนั้ นหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเทศจึงได้มีการจัดการฝึกอบรมในด้านของการพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชน และความรู้ตลอดจน
การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

185

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University
จากการวิเคราะห์หลักสูตรอบรมในภาพรวมจากองค์กรต่างประเทศ หน่วยงานของประเทศ
ไทย และข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชีพจึงสามารถสรุปข้อสังเกต และ
นำมาใช้ในการสร้างหลักสูตรการอบรมได้ดังนี้
1. หลักสูตรอบรมด้านจริยธรรมสื่อในต่างประเทศค่อนข้างเน้นเนื้อหาที่ทันการเปลี่ยนแปลง
ของสื่ อ ใหม่ ม ากขึ้ น และปั ญ หาจำนวนไม่ น้ อ ยของจริ ย ธรรมในการทำงานมาจาก การไหลเวี ย น
แลกเปลี่ยนของข้อมูลบนโลกดิจิทัล ดังนั้นความรู้และทัก ษะที่จำเป็นในการทำงานที่ ในยุคดิจิทัลที่มี
การอบรมกันในต่างประเทศ เช่น วิธีการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล การตรวจสอบข่าวลวง (Fake News) และยืนยันแหล่งข่าว สิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคล
ของบุคคลในเหตุการณ์ การรู้จักใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ประกอบการรายงาน การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรมสื่อมวลชนไม่ว่าจะในงานข่าว
หรืองานโฆษณา รวมไปถึงการรักษาเสรีภาพ และการปกป้องผลงานของตนเอง ดังนั้นหลักสูตรการ
อบรมในยุคปัจจุบันควรมีหัวข้อของการให้ความรู้ และทักษะในการทำงานเหล่ านี้บนสื่อทั้งออฟไลน์
และออนไลน์ควบคู่กันไป
นอกจากนี้ ประเด็นปัญ หาทางจริยธรรมที่เกิดขึ้น บ่อยครั้งในสังคมไทย และทำให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ ถึงการขาดความรับผิดชอบของสื่อจากทั้งนักวิชาการ นักกฎหมาย และประชาชน
ได้แก่ เรื่องของการนำเสนอข่าวในเหตุการณ์เกี่ยวกับความรุนแรง ความขัดแย้งในสังคม การนำเสนอ
ข่าวที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และสิทธิม นุษยชน ตลอดจนปัญหาจากการนำเสนอข่าวลวง ข่าวปลอม
อันนำไปสู่ผลกระทบทางลบต่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ตลอดจนประชาชนที่เปิดรับข่าวสาร
2. การอบรมที่ตอบปัญหาจริยธรรม และสถานการณ์ของการรายงานข่าวเหตุการณ์ผ่านการ
ใช้ Case Study ที่ เป็ น ประเด็ น ถกเถี ย ง ถื อ เป็ น หนึ่ งในวิ ธี ก ารอบรมที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ อ บรมสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิ บั ติเมื่ อต้ องตัดสิ นใจจริงในสถานการณ์ ใกล้เคียงที่ จะเผชิญ ในอนาคตได้ ซึ่ ง
ในหลักสูตรของต่างประเทศบางแห่งนำ Case Study ที่มีความหลากหลายในประเด็นจริยธรรมนำมา
ให้ผู้อบรมได้ขบคิด ตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิด และบรรทัดฐานด้านจริยธรรมสื่อมวลชน
ในขณะที่องค์กรสื่อไทยเอง มีการอบรมในลักษณะนี้อยู่ บ้าง แต่มักจะอบรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็น
อุทธาหรณ์ขึ้นแล้ว มากกว่าจะเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ
3. การสร้างการแลกเปลี่ยนรู้ในลักษณะของ Lesson Learn จากผู้ปฏิบัติงานข่าว ตลอดจน
ได้ฟังความเห็นของผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพ และเผชิญ กับความท้าทายในการปฏิบัติงานร่วมกันมา
มากกว่าจะฟั งจากนั ก วิช าการต่ า ง ๆ ฝ่ ายเดี ย ว จะทำให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเห็ น ถึ งความสำคั ญ ของงาน
ที่ ผ่ านมาของตนเอง เรียนรู้ความเป็ น มื อ อาชี พ และยังทำให้ ก ารอบรมมาจากการขับ เคลื่อ นของ
ผู้ป ฏิ บั ติ งานเอง มี ค วามหมายและเห็ น ประโยชน์ ในสายตาของผู้เข้ าอบรมมากขึ้ น เพื่ อ การรักษา
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ความเป็ น อิส ระ และความเป็ น กลางของสื่อ มวลชน เมื่ อ เผชิญ กับ อำนาจผลประโยชน์ ที่ พ ยายาม
มีอิทธิพลต่อการรายงานข่าว
4. การอบรมที่ชี้มุมมองที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ได้รับผลกระทบจากการทำงาน
ของสื่อที่ขาดจริยธรรม เป็นอีก ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากมุมมองของนักวิชาชีพและนักวิชาการสื่อ
การจัดประสบการณ์ ลักษณะนี้ในการอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลกระทบ จะทำให้สื่อมวลชนได้
เรียนรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการรายงานข่าวหรือการปฏิบัติงานโดยละเลยมาตรฐานจริยธรรม
ทางวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์
5. การปรับมาใช้การอบรมออนไลน์ ถื อเป็นอีกหนึ่งในรูปแบบการอบรมที่เหมาะกับยุคสมัย
สะดวก และช่วยให้เกิดการเข้าถึงการอบรมได้มากขึ้น เพราะไม่ต้องเดินทาง และทบทวนเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การอบรมแบบปกติที่ได้มีโอกาสระดมความคิด ทดลองฝึกปฏิบัติยังคงเป็น
วิธีที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างการเรี ยนรู้ เพราะสื่อมวลชนจำนวนมากยังต้องทำงานภาคสนาม
ดังนั้น ในการอบรมแบบปกติอาจสามารถบันทึกหรือถ่ายทอดในรูปแบบออนไลน์บนแฟลตฟอร์ม
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้ ทั้งในรูปแบบวิดีโอ หรือการสรุปเนื้อหา
6. การสร้ า ง Partner องค์ ก รระดั บ ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ มาอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ กั บ
ผู้ปฏิ บัติงานสื่อ นั้น มี ประโยชน์ม าก ไม่เพี ยงการได้เรียนรู้การทำงานของคนในวิชาชีพ เดียวกันใน
ต่างประเทศ ยังได้เรียนรู้แนวทางการทำงานในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจทางจริยธรรมที่หลากหลาย
รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางการนำหลักปฏิบัติทางจริยธรรมของแต่ละประเทศมาใช้ปฏิบัติงาน และ
เพิ่มโอกาสสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในระดับชาติ
7. การสร้างแรงจูงใจให้สื่อมวลชนเห็นความสำคัญของการมาอบรมมากกว่าเป็นเพียงการทำ
หน้าที่ แต่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผู้อบรม เช่น การชี้ให้เห็นความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจ
จากก่อนและหลังการเข้าอบรม ความรู้ใหม่ ๆ ที่นำมาใช่ได้ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล รวมถึงการ
ได้ รับ การรับ รองในรูป ประกาศนี ย บั ต รการเข้ าร่วมงานที่ จ ะช่ วยเพิ่ ม โปรไฟล์ ป ระสบการณ์ ให้ กั บ
ผู้มาอบรม เป็นต้น
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แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรม
บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรม
บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ห ลักสูตรอบรมจาก
องค์กรต่างประเทศ หน่วยงานของประเทศไทย และข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มนักวิชาการและ
นักวิชาชีพ สุดท้ายสามารถแสดงรายละเอียดหลักสูตรได้ ดังนี้
โครงสร้างของหลักสูตรจะมีลักษณะของการจัดอบรมใน 2 ลักษณะใหญ่คือ
ลักษณะที่ 1 : การเรียนรู้จากการกระทำ (Action Learning) คือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรีย นรู้ร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหาผ่านกระบวนการโดยลงมือทำ และสะท้อนกลับ
บนประสบการณ์ของตนเอง วิธีการเรียนรู้จากการกระทำคือการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหา
ไม่ใช่การค้ น หาคำตอบ เปิ ด โอกาสให้ ส ำรวจกระบวนการทำงานของตนเองด้ วยการสะท้ อ นกลั บ
เป็นคำถาม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผู้เข้าอบรมในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ลักษณะที่ 2 : การเรียนรู้โดยการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) คือ การตอบคำถามที่
เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้ การฝึกทักษะในการจำแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด ทั้งนี้
ต้องเริ่มต้นจากความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ ฝึ กคิด ฝึกตั้งคำถาม กำหนดสิ่ งที่ต้องการวิเคราะห์
การคิดตีความ การคิดจัดลำดับตามหลักการเป็นขั้นตอน
การจัดอบรมใน 2 ลักษณะนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จาก Case Based อันเป็นประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคม เพื่อให้เห็นปัญหาของตัวเอง และร่วมกันในการวิเคราะห์ หาทางแก้หรือ
ทางออกจากปัญหา โดยลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาได้จริง
รูปแบบการจัดอบรม ยังคงเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถระดมความคิดเห็น
และสามารถทดลองปฏิบัติได้ร่วมกัน ร่วมกับทีมวิทยากร
ประเด็นในการจัดหลักสูตรอบรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีหัวข้ออย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ปั ญ หาจริ ย ธรรมสื่ อ ในสายตาพลเมื อ งหรื อ ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจากการนำเสนอ
(ให้ผู้เข้าอบรมใช้มุมมองของประชาชนหรือคนนอกวิชาชีพ มองการทำงานของสื่อ
รวมถึงมุมมองจากผู้ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอของสื่อ เพื่อให้เกิดการรับรู้
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และบทบาทของสื่อ)
(2) จริ ย ธรรมจรรยาบรรณวิ ช าชี พ สื่ อ (ความเป็ น มาและแก่ น สารของจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณสื่อ เน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทันต่อสถานการณ์
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ชี้ให้เห็นบทบาท ผลกระทบของสื่อในด้านบวก – ลบต่อสังคมระดับต่าง ๆ ตัวอย่าง
ประเด็นการนำเสนอในเชิงสร้างสรรค์หรือสะท้อนจิตวิญญาณที่ดีของคำทำสื่อ)
(3) แนวทางสร้างสรรค์สื่อประเภทรายการและข่าว
(4) กรณีศึกษารายการและข่าวที่มีลักษณะขาดหลักจริยธรรม โดยเน้นการถอดบทเรียน
เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เรื่องความรุนแรง ความขัดแย้ง การละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล ข่าวปลอมข่าวลวง การโฆษณาขายสินค้าในรายการข่าว
ตารางที่ 4.9 สรุปเนื้อหาหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรม
บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ลำดับที่
เนื้อหาหลักสูตร
รายละเอียด
1
แนวคิ ด ทฤษ ฎี และมาตรฐาน - ท บ ท วน แ น วคิ ด ท ฤ ษ ฎี ด้ าน จ ริ ย ธรรม
จริ ย ธรรมของสื่ อ มวลชนซึ่ ง เป็ น ที่
สื่อมวลชน
ยอมรั บ และมี ก ารนำไปปฏิ บั ติ ใ น - จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนจากองค์ ก ารระหว่ า ง
ระดับสากล
ป ระเท ศ ใน ระดั บ ส าก ล เช่ น UNESCO,
International Federation of Journalists,
Ethical Journalism Network, ฯลฯ
- จริยธรรมสื่อมวลชนในประเทศกรณีศึกษา
- แนวทางการพั ฒ นาจรรยาบรรณ (Code of
Conduct) และการพัฒนาการกำกับดูแลโดย
อาศัยจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
2
ประมวลสภาพปั ญ หาจริ ย ธรรม - กรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมสื่อมวลชนไทยใน
สื่ อ ม ว ล ช น ไ ท ย ใ น ปั จ จุ บั น
ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น
โดยเฉพาะปั ญ หาของสื่ อ แพร่ภ าพ
o สื่อแพร่ภาพกระจายเสียงและโทรทัศน์
กระจายเสียงและโทรทัศน์ และสื่ อ
o สื่อออนไลน์
ออนไลน์
3
การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บการนำ - การวิเคราะห์ และวิพากษ์หลักการจริยธรรม
ห ลั ก จริ ย ธรรม สื่ อไป ใช้ ใ น การ
สื่อสากล ได้แก่ ความจริง และความถูกต้อง
ปฏิ บั ติงานจริง ระหว่างสื่อมวลชน
(Truth and Accuracy) ค วาม เป็ น อิ ส ระ
ไทยกั บ สื่ อ มวลชนในต่ า งประเทศ
(Independence) ความเป็ น ธรรม และเป็ น
และบทเรี ย นที่ ดี (Best Practice)
กลาง (Fairness and Impartiality) ความ
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ลำดับที่

4

5

เนื้อหาหลักสูตร
รายละเอียด
จากต่างประเทศเกี่ยวกับการนำแนว
เคารพสิ ท ธิ ข องมนุ ษ ย์ (Humanity) และ
ปฏิบัติเรื่องจริยธรรมสื่อไปใช้ในการ
ความรับผิดชอบ (Accountability)
ทำงานจริ ง พร้ อ มข้ อ เสนอแน ะ - การวิเคราะห์เปรียบเทียบจริยธรรมสื่อมวลชน
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาจริยธรรม
ในประเทศไทย จำแนกเป็ น สื่ อ ในกิ จ การ
สื่อในประเทศไทย
กระจายเสียง และโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นการอบรมโดยเน้นการมีส่วนร่วม การระดม
สมอง (Brainstorming) ในลักษณะของ Lesson
Learn จากกรณีที่หยิบยกมาศึกษา เพื่อการร่วม
พั ฒ นาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการคิ ด
วิเคราะห์ (Critical Thinking)
การวิเคราะห์ และร่วมกำหนดแนว เป็นการร่วมวิเคราะห์ และร่วมกำหนดแนวปฏิบัติ
ป ฏิ บั ติ (Guideline) สื่ อ ม วล ช น (Guideline) สื่อมวลชนภายใต้จริยธรรมวิชาชีพที่
ภายใต้จริยธรรมวิชาชีพที่เหมาะสม เหมาะสม ภายใต้หลักการ
กับบริบทสังคมและภูมิทัศน์สื่อ
- การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาจริ ย ธรรมของ
ประเทศไทย
- การกำห น ดป ระเด็ น ห ลั ก ส ำคั ญ (High
Priority Areas) สำหรับการพัฒนาจริยธรรม
วิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย
- จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนที่ เหมาะสมกั บ
ประเทศไทย
- ความครอบคลุ ม ในการกำกั บ ดู แ ลของ
จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนไทย
- การวิ เคราะห์ แ หล่ ง ที่ ม าของอำนาจ และ
ความชอบธรรมในการบั ง คั บ ใช้ จ ริ ย ธรรม
วิชาชีพ
- การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การใช้ บ รรทั ด ฐาน
(Norm) ในการกำกั บ ดู แ ลผ่ า นกลไกการ
ล ง โ ท ษ โ ด ย สั ง ค ม (Social Sanction)
ในประเทศไทย
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ลำดับที่

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียด
- การบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
- การวัดผล และประเมินผล
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บทที่ 5
แนวปฏิบัตสิ ื่อมวลชนภายใต9ภูมิทัศน<สื่อที่เปลี่ยนไป (ป@ 2563)
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมสื่อ ผูRวิจัยไดRใชRระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
เพื่ อ ใหR ไ ดR แ นวปฏิ บั ติ (Guideline) สื่ อ มวลชนภายใตR ภู มิ ทั ศ นj สื่ อ ที่ เปลี่ ย นไป (ปk 2563) โดยมี
รายละเอียดดังตpอไปนี้
ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมประชุมกลุ@มย@อยสื่อมวลชนใน 4 ภูมิภาค
ผูRวิจัยดำเนินการจัดการประชุมกลุpมยpอยสื่อมวลชนระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ
ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหมp ภาคใตRดำเนินการในจังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการ
ในจังหวัดอุดร และภาคกลางดำเนิ นการในจังหวัดชลบุ รี ซึ่งมีสื่อมวลชนเขRารpวมสนทนากลุpมยpอย
ภูมิภาคละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 166 คน โดยสามารถสรุปผลการประชุมกลุpมยpอยใน 4 ประเด็น ไดRแกp
1) แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการปzองกันการนำเสนอขpาวลวงขpาวปลอม (Fake News) 2) แนวปฏิบัติที่ดี
สำหรับการนำเสนอขpาวโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 3) แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอขpาวเกี่ยวกับ
ความรุนแรงสำหรับสื่อมวลชนและสื่อออนไลนj และ 4) แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอขpาวเกี่ยวกับ
ความขัดแยRงสำหรับสื่อมวลชนและสื่อออนไลนj ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น ดังกลpาวนั้น ไดRมาจากผลสรุปการ
สนทนากลุpมยpอยนักวิชาการดRานการสื่อสารและนักวิชาชีพสื่อ เกี่ยวกับกับประเด็นจริยธรรมสื่อที่มัก
เกิดขึ้นบpอยครั้งในป}จจุบัน ซึ่งใชRเป~นกรอบแนวทางในการจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมอบรมจริยธรรม
สื่อมวล โดยมีรายละเอียดดังตpอไปนี้
1. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการปJองกันการนำเสนอข@าวลวงข@าวปลอม (Fake News)
1.1 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดเชียงใหม@
1) ตรวจสอบขRอมูลกpอนนำเสนอ
2) อยpาเห็นแกpผลประโยชนjมากเกินไป
3) มีจรรยาบรรณสื่อในการนำเสนอขpาว
4) นำเสนอขRอเท็จจริงเทpานั้น
5) ไมpใสpความรูRสึกและความคิดเห็นของตนเอง
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1.2 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดสงขลา
1) ตรวจสอบที่มาที่ไปกpอนนำเสนอ
2) สรRางเครือขpายนักขpาวภาคประชาสังคมในการตรวจสอบขRอเท็จจริง
3) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหRความรูR/ ความตระหนัก (สื่อหลัก/ สื่อภูมิภาค/ สื่อ
ใหมp)

4) มีบทลงโทษ ตั้งองคjกรดูแล/ กำกับสื่อ
1.3 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดอุดรธานี
1) ไมpสpงตpอ ไมpขยาย ไมpสรRาง
2) ตรวจสอบแหลpงขRอมูล
3) นำเสนอขRอเท็จจริง เพื่อแกRไขขpาวปลอม
4) มีการควบคุมดูแลกันเองของสื่อ
5) สรRางภูมิคุRมกันใหRผูRบริโภคขpาวสารดRวยการใหRความรูRเกี่ยวกับการรูRเทpาทันขpาวลวงขpาวปลอม
6) นำเสนอขpาวดRวยความเป~นกลาง
1.4 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดชลบุรี
1) ตรวจสอบความถูกตRองของขRอมูลกpอนเสมอ (แหลpงที่มา)
2) ปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณสื่อในการนำเสนอขpาว
3) ไมpใสpทัศนคติหรือความรูRสึกสpวนตัวผสมลงไปในขpาว
4) บังคับใชRบทลงโทษอยpางเครpงครัดสำหรับสื่อที่นำเสนอขpาวลวงขpาวปลอม
5) ใหRความรูRเกี่ยวกับการรูRเทpาทันขpาวลวงขpาวปลอมแกผูRชมผูRฟ}ง

2. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอข@าวโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
2.1 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดเชียงใหม@
1) ระวังภาษาและสำนวน เชpน โจรใตR ไอRหื่น ฯลฯ
2) สื่อควรใชRน้ำเสียงและหRวงทำนองการนำเสนอที่เหมาะสม
3) ระวังการพูดนำเสนอในเรื่องการละเมิด (บุคคลที่จะไดRรับผลกระทบเชpนบุคคลในขpาว)
4) ไมpใชRคำพูดเหมาจนลดทอนศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยjของผูRที่อยูpในภาวะวิกฤติ
5) ไมpใชRคำพูดเหมารวมจนกระทบความรูRสึกดRานศาสนา วัฒนธรรม
6) ระวังการใชRเสียงดนตรีประกอบที่รุนแรงหรือชวนคิดใหRเกิดความรุนแรงหรือเชิงลบ
7) ไมpเป†ดเผยภาพขRอมูลสpวนบุคคล เชpน เลขที่บRาน บัตร ชื่อสกุลจริง ฯลฯ
8) ไมpแสดงภาพถpายที่รุนแรง
9) ไมpนำเสนอภาพจำลองเหตุการณjความรุนแรงหรือลดศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยj
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10) ไมpนำเสนอภาพผูRถูกลpวงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะเด็ก
11) ไมpนำเสนอภาพสื่อลามกอนาจาร
12) ไมpเสนอภาพบุคคลที่ไมpเกี่ยวขRอง
13) ไมpรุกล้ำพื้นที่บRานหรือเคหะสถานผูRเป~นขpาว เพียงเพื่อตRองการขpาว
14) ภาพที่เสนอตRองไดRรับการอนุญาตจากผูRเสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวขRอง
15) ควรมีความรูRกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
2.2 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดสงขลา
1) หRามเป†ดเผยขRอมูลสpวนตัวของแหลpงขpาวจนทำใหRเกิดความเสียหายหรือลดทอนความเป~น
มนุษยj เชpน ชื่อจริง บัตรประชาชน ที่อยูp ฯลฯ
2) ไมpใชRภาษาที่ทำใหRลดทอนความเป~นมนุษยj เชpน โจรใตR ตาเฒpาหื่นกาม ฯลฯ หรือสรRาง
ความแตกแยก เชpน เสื้อเหลือง เสื้อแดง
3) ไมpใชRดนตรีประกอบที่ทำใหRรูRสึกหวาดกลัว เกิดความชี้นำ ปลุกระดม
4) ไมpเป†ดเผยหนRาของผูRเสียหาย หรือผูตR Rองหาที่ยังไมpไดRถูกตัดสินวpากระทำผิด
5) ไมpใชRภาพ การตัดตpอกราฟ†กที่ประกอบการชี้นำไปในทางความรุนแรง เชpน เพจอีจัน
6) ไมpถามคำถามที่ตอกย้ำความรูRสึกซ้ำๆกับแหลpงขpาว เชpน ถามถึงความสูญเสีย/ ตอกย้ำ
บาดแผล
7) การนำเสนอภาพ เสียง เนื้อหา ควรไดRรับความยินยอมจากแหลpงขpาวกpอนนำเสนอ
8) นั ก ขp า ว/ ผูR สื่ อ ขp า วควรไดR รั บ การความคุR ม ครองสิ ท ธิ ก ารทำหนR า ที่ โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากอำนาจรัฐ การเมือง แหลpงทุน
9) การประสานงานกับหนpวยงานดRานมนุษยชน ในการลงพื้นที่
2.3 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดอุดรธานี
1) หลีกเลี่ยงการถpายภาพ การนำเสนอภาพที่ละเมิดสิทธิ เชpน ภาพเด็ก ผูRถูกกระทำ ผูRสูญเสีย
ผูRเสียชีวิต ภาพลRอเลียนประเด็นสถานบัน รวมไปถึงในการถpายทำวิดีโอระวังเรื่องการใชRเสียง
2) ประเด็นในการใชRภาษา “คำ” (รวมลักษณะที่เป~นทั้งตัวหนังสือ วาจาคำพูด และกริยา
ทpาทาง) โดยไมpใชRคำพูดดูถูก เหยียดหยาม เชpน เฒpาหื่นกาม โจรใตR ทอมโหด กะเทยคลั่ง ฯลฯ รวมถึง
ระวังการเหมารวม เชpน คนอีสานโงp ชาวมุสลิมขี้ยา ครูหื่น ฯลฯ
3) ระวังการใชRโทนเสียง ควรใชRโทนเสียงที่สุภาพ ถูกกาลเทศะ
4) ไมpพูดยุยงใหRรRายในการกลpาวถึงบุคคลที่สาม
5) ขRอมูลเนื้อหาที่รายงานตRองถูกตRอง มีที่มา สามารถอRางอิงไดR ไมpกpอใหRเกิดความเสียหายตpอ
บุคคลในขpาวรวมไปถึงไมpใสpสีตีไขp
6) ไมpใชRคำเหมารวม หรือตีตราผูRปรากฏเป~นขpาว
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7) การใชRภาพ โดยเฉพาะการไลฟ•สด ตRองขออนุญาตการถpายภาพกpอนนำเสนอ
8) การรับผิดชอบตpอการนำเสนอของตนเมื่อเกิดความผิดพลาด
2.4 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดชลบุรี
1) สื่อมวลชนควรละเวRนการละเมิดสิทธิสpวนบุคคลของผูRตกเป~นขpาว ไดRแกp
- การเผยแพรpอัตลักษณjของผูRตRองหาที่เป~นเยาวชน
- การเสนอภาพของเหยื่อที่ถูกขpมขืน
- การเสนอภาพการฆpาตัวตาย
- ภาพการเสียชีวิตในสภาพเปลือย
- ภาพจากการแอบถpายหรือภาพหลุด
- การเสนอขpาวในลักษณะที่ผูRตRองหาเป~นผูRกระทำความผิดไปแลRว
- ขp า วการทำแผนประกอบคำรั บ สารภาพของผูR ตR อ งหา หรื อ ผูR ตR อ งหากลั บ คำใหR ก ารรั บ
สารภาพ
- การนำเสนอภาพของญาติผูRตายกับผูRตาย
2) ไมpใชRถRอยคำภาษาในลักษณะกระตุRนใหRเกิดความตื่นเตRน เชpน หยิบยกในสpวนของเชื้อชาติ
ศาสนา สีผิว หรือคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูRตกเป~นขpาวที่มีลักษณะโดดเดpน
3) สื่อมวลชนควรปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผูRปรากฏเป~นขpาว หากตนเองตRองอยูpในสถานการณj
เชpนนั้น
3. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอข@าวเกี่ยวกับความรุนแรงสำหรับสื่อมวลชนและสื่อออนไลน%
3.1 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดเชียงใหม@
1) การนำเสนอที่ไมpชี้นำเป~นแนวทางในการเลียนแบบ
2) การนำเสนอผลกระทบจากความรุนแรง
3) การนำเสนอขpาวเชิงปzองกันและแกRไขป}ญหาความรุนแรง
4) ไมpใชRภาษาและวิธีการเลpาเรื่องที่ตอกย้ำความรุนแรง
5) การนำเสนอมุมมองที่สรRางจิตสำนึกในดRานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหRบุคคลไมpกระทำผิด
6) การนำเสนอที่ไมpใหRบุคคลในขpาวตกเป~นเหยื่อไดRรับผลกระทบหรือไดRรับความเสียหาย
3.2 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดสงขลา
1) นำเสนอภาพและเนื้อหาขpาวที่เป~นกลางไมpเอนเอียงไปฝ‘ายหนึ่งฝ‘ายใด
2) นำเสนอขRอเท็จจริงของความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยpางตรงไปตรงมา
3) การนำเสนอขpาวเกี่ยวกับความเชื่อสpวนบุคคลหรือกลุpมคนไมpควรชี้นำไปสูpความขัดแยRง
4) ไมpควรตัดตpอและใสpเทคนิคที่กpอใหRเกิดความรุนแรงเพิ่มเติมใหRมากยิ่งขึ้น
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5) การนำเสนอขpาวความรุนแรงในสื่อออนไลนjควรมีการกำหนดกลุpมผูRชม
6) การรายงานขpาวความรุนแรงควรมีการใชRนำเสียงใหRเหมาะสมกับเนื้อหาขpาว
7) การรายงานขpาวความรุนแรงควรใชRเสียงบรรยายที่ชัดเจนและควรใชRภาษากลางซึ่งภาษาที่
สื่อสารไดRทั่วถึง น้ำเสียงมีความเป~นกลางและชpวยผpอนคลายอารมณjของผูRชม ผูRฟ}ง
8) การนำเสนอขpาวความรุนแรงควรเลือกใชRถRอยคำหรือขRอความที่มีความสุภาพ ไมpหยาบคาย
และไมpนำเสนอบทสนทนาที่มีความหยาบคายหรือใชRภาษาที่มีความรุนแรง
9) ไมpควรใชRภาษาทRองถิ่นที่ไมpเหมาะสม ควรใชRภาษาพูด ภาษาภาพ โดยใหRเกียรติกับผูRตกเป~นขpาว
3.3 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดอุดรธานี
1) การนำเสนอขpาวความรุนแรงควรใชRภาษาสุภาพ ไมpสpอเสียด ไมpดูถูก ไมpเหน็บแนม
2) การนำเสนอขpาวความรุนแรงควรมีการใชRภาษาที่ถูกตRองเป~นทางการ
3) การนำเสนอขpาวความรุนแรงควรมีการใชRภาษาทRองถิ่นเพื่อสรRางความเขRาใจที่งpายและมี
ความถูกตRอง
4) การนำเสนอขpาวความรุนแรงควรมีการเขียนขpาวและแนวทางการนำเสนอถูกตRอง ตรง
ประเด็น เป~นจริงเป~นกลาง
5) การสัมภาษณj แหลpงขpาวทางสื่อโทรทัศนjและวิทยุควรมีการซักซRอมประเด็นคำถาม บท
สนทนาควรมีการจัดลำดับ มีการกลั่นกรอง ใชRภาษาที่เขRาใจงpายกระชับไมpกำกวม
6) การนำเสนอขpาวความรุนแรงควรมีการใชRน้ำเสียงที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ และไมpควร เพิ่ม
หรือขยายเสียงประกอบที่ไปกระตุRนอารมณjรpวม
7) การนำเสนอขpาวความรุนแรงตRองไมpเสนอภาพที่ตอกย้ำ ซ้ำเติมหรือสรRางภาพที่สรRางความ
เจ็บปวดใหRเหยื่อและครอบครัว
3.4 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดชลบุรี
1) สื่อมวลชนไมpควรมีการนำเสนอขpาวใหRเห็นถึงรายละเอียดตpาง ๆ ของเหตุการณjมากเกินไป
เชpน โจรเขRามายิงคนไดRอยpางไร คนที่โดนยิงลRมลงในลักษณะใด แมpของผูRที่ถูกยิงรRองไหRลักษณะใด
2) สื่อมวลชนจะตRองปรับตัว ไมpตามกระแสสื่อออนไลนjที่มีการเผยแพรpอยpางรวดเร็ว โดย
สื่อมวลชนจะตRองมีการตรวจสอบขRอมูลใหRชัดเจนกpอนเผยแพรpสูpสาธารณชน
3) สื่อมวลชนตRองระมัดระวังการนำเสนอหรือเผยแพรpขpาวสารและขRอมูลที่เกี่ยวขRองภายใตR
ขอบเขตแหpงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
4) สื่อมวลชนตRองไมpพาดหัวขpาวที่หวือหวาเพื่อลวงใหRคนกดเขRาไปดู
5) การนำเสนอขpาวความรุนแรงที่มีการทำรRายกัน หากมีขRอมูลไมpเพียงพอสื่อมวลชนหรือสื่อ
ออนไลนjไมpควรนำเสนอขpาวเชิงตัดสินวpาใครเป~นผูRกระทำผิด
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6) สื่อมวลชนไมpควรนำเสนอขpาวสารโดยใชRขRอความหรือคำที่สรRางความเกลียดชัง หรือ Hate
Speech ซึ่งนำไปสูpการสรRางสถานการณjและความรุนแรงใหRกับขpาวนั้นมากยิ่งขึ้น
4. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอข@าวเกี่ยวกับความขัดแย^งสำหรับสื่อมวลชนและสื่อออนไลน%
4.1 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดเชียงใหม@
1) นำเสนอขRอมูลอยpางรอบดRาน เป~นกลาง และเป~นธรรมทั้งสองฝ‘าย
2) นำเสนอภาพเชิงสรRางสรรคj ไมpใชRภาษาชี้นำใหRเกิดการแบpงฝ}กฝ‘าย แบpงพวกเขาพวกเรา
หรือเป~นชนวนใหRเกิดความขัดแยRงเพิม่ เติม
3) นำเสนอขRอมูลทางวิชาการ
4) ไมpเห็นแกpผลประโยชนjทับซRอน
5) ยึดมั่นในคุณธรรม โปรpงใส ชัดเจน และมีจรรยาบรรณของสื่อ
6) สรRางความเทpาเทียมในดRานสิทธิและเสรีภาพ
7) ใหRโอกาสแสดงความคิดเห็น ไมpมีการแบpงแยก เชpน โจรใตR ไทยมุสลิม ไทยพุทธ ควายแดง
สลิ่ม
8) เป†ดพื้นที่ขpาวใหRกับทุกฝ‘าย ใหRน้ำหนักทุกฝ‘ายเทpาเทียมกัน ไมpเลือกปฏิบัติ ไมpเนRนในการ
นำเสนอขpาวของฝ‘ายใดฝ‘ายหนึ่งมากเกินไป เชpน ฝ‘ายรัฐบาล ฝ‘ายคRาน รากหญRา ประชาชน
9) มีความเป~นอิสระในการทำงานโดยไมpถูกบังคับ กดดันจากทุกฝ‘าย
10) ไมpใชRคำพูด ภาพที่รุนแรง
11) ไมpใชRขRอมูลในเชิงอคติของนักขpาวเอง
4.2 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดสงขลา
1) การรวบรวมขRอมู ลจากทุ กฝ‘ายที่ เกี่ยวขRองและตรวจสอบความเป~ น จริงของขRอมู ลกp อน
นำเสนอ
2) นำเสนอขRอมูลดRวยความเขRาใจจุดยืนของทุกฝ‘าย และเนRนการนำไปสูpการสรRางความเขRาใจ
และการแกRป}ญหา
3) ใชRถRอยคำทั้งการเขียน และคำพูด ที่สุภาพ สละสลวย เป~นกลาง เป~นธรรม ใหRกับทุกฝ‘าย
4) ไมpใชRน้ำเสียงที่ยุแหยp ปลุกระดม
5) ยอมรับในความผิดพลาดหากนำเสนอขpาวไมpถูกตRองหรือผิดพลาดดRวยการแกRไข เพื่อไมp
นำไปสูpความขัดแยRง
6) ไมpควรใหRคลิปหรือภาพออกขpาวโดยไมpมีการบรรยายขRอมูลประกอบ ผูRสื่อขpาวตRองรายงาน
ขRอมูลประกอบในขpาวดRวย
7) ควรปกป†ดแหลpงขpาวที่ใหRขRอมูล เพื่อความปลอดภัยของแหลpงขpาว
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8) หากจำเป~นหรือตRองนำภาพไปประกอบขpาวก็ควรเบลอภาพแหลpงขpาวหรือเพื่อปzองกันการ
ละเมิดสิทธิที่เกิดจากภาพขpาว เชpน เด็กสตรี คนชรา หรือภาพความขัดแยRง ภาพการเสียชีวิต ภาพ
ทารุณ โหดรRาย ภาพการตpอสูR ฯลฯ
4.3 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดอุดรธานี
1) เสนอขpาวดRวยความครอบคลุมรอบดRาน ตรวจสอบขRอมูลเนื้อหาและวิเคราะหj
2) ปกป† ด แหลp งขp าวเพื่ อ ความปลอดภั ย เชp น การเบลอภาพ การแปลงเสี ย ง เพื่ อ ปกปz อ ง
แหลpงขpาวโดยเฉพาะกรณีที่มีความขัดแยRง
3) เสนอขpาวดRวยความเป~นกลาง
4) หลีกเลี่ยงการนำเสนอที่ชี้นำและยั่วยุ ทั้งในการตั้งคำถาม และวิธีการนำเสนอ
5) นำเสนอเพื่อใหRเกิดการแสวงหาทางออกรpวมกัน
4.4 การจัดอบรมและกิจกรรมกลุ@มในจังหวัดชลบุรี
1) ไมpสรRางประทุษวาจา (Hate Speech) ในการรายงานขpาว เพราะเป~นการสรRางความเขRาใจ
ผิด และยั่วยุใหRเกิดความเกลียดชัง ความรูRสึกไมpดีตpอกลุpมเปzาหมาย
2) สื่อตRองมีความเป~นกลางในการนำเสนอ คำนึงถึงหลักการและเหตุผล ไมpมีอคติกับฝ‘ายใด
ฝ‘ายหนึ่ง
3) ไมpชี้นำหรือกpอใหRเกิดประเด็นในการถกเถียงสรRางความขัดแยRงรุนแรงเกิดขึ้น เชpน การแบpง
ฝ‘ายทางการเมือง การประทRวงดRวยความรุนแรง เป~นตRน
3) ในการนำเสนอขpาวหรือขRอมูลจะตRองใหRความเป~นธรรมกับทุกฝ‘ายอยpางเทpาเทียมกัน
4) สื่อตRองมีกลวิธีการนำเสนอขpาวอยpางสรRางสรรคj เพื่อเรRาความสนใจของผูRเสพขpาวโดยอยูpบน
พื้นฐานของจริยธรรม เพื่อใหRสามารถนำเสนอขpาวที่อยูpในกระแสความสนใจของประชาชนไดR โดยไมpผิด
จรรยาบรรณของการนำเสนอขpาว

198

ศูนย%บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล^องของแนวปฏิบัติสื่อมวลชนภายใต^จริยธรรมวิชาชีพที่
เหมาะสมสำหรับสื่อมวลชนและสื่อออนไลน%
ผูRวิจัยไดRดำเนินการประเมินความสอดคลRอง (IOC) ของแนวปฏิบัติสื่อมวลชนภายใตRจริยธรรม
วิชาชีพ ที่ เหมาะสมสำหรับ สื่อมวลชนและสื่อออนไลนj ที่ สามารถสรุป ไดR จากการประชุมกลุpมยpอย
สื่อมวลชนใน 4 ภูมิภาค ทั้ง 4 ประเด็น (ดังแสดงในตารางที่ 5.1) โดยนักวิชาการและผูRเชี่ยวชาญดRาน
การสื่อสารมวลชน จำนวน 9 ทpาน (โดยไมpเรียงลำดับรายชื่อตามผลการประเมินความสอดคลRอง) ดังนี้
1) ผูRชpวยศาสตราจารยj ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
คณะวารสารศาสตรjและการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรj
2) ผูRชpวยศาสตราจารยj ดร.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา
คณะนิเทศศาสตรjและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรj
3) ผูRชpวยศาสตราจารยj ดร.ศรัณยjธร ศศิธนากรแกRว
ภาควิชานิเทศศาสตรjและสารสนเทศศาสตรj คณะมนุษยศาสตรj มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรj
4) ผูRชpวยศาสตราจารยj ดร.พิมลพรรณ ชัยนันทj
คณะการสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหมp
5) ผูRชpวยศาสตราจารยj ดร.สามมิติ สุขบรรจง
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6) อาจารยj ดร.เจษฎา ศาลาทอง
คณะนิเทศศาสตรj จุฬาลงกรณjวิทยาลัย
7) อาจารยj ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุj
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรj
8) อาจารยj ระวีวรรณ ทรัพยjอินทรj
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรj
9) อาจารยj รินทรjลภัส เกตุวีระพง
ภาควิชานิเทศศาสตรj คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมp
โดยขRอความที่มีคpา IOC ตั้งแตp 0.50-1.00 มีคpาความเที่ยงตรง ใช^ได^ สpวนขRอคำถามที่มีคpา IOC
ต่ำกวpา 0.50 ต^องปรับปรุง ยังใช^ไม@ได^ ไดRดังตpอไปนี้
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ประเด็นที่ 1 การปzองกันการนำเสนอขpาวลวงขpาวปลอม (Fake News) จำนวน 6 ประเด็น ผล
การประเมินผpาน จำนวน 5 ขRอ และไมpผpาน จำนวน 1 ขRอ
1) ผลการประเมินผpาน
- ตรวจสอบแหลpงขRอมูล
- ไมpสpงตpอ ไมpขยาย ไมpสรRาง
- นำเสนอขRอเท็จจริง เพื่อแกRไขขpาวปลอม
- มีการควบคุม เชpน กฎหมาย องคjกรสื่อควบคุมกันเอง
- ใหRความรูRและติดตั้งทักษะการรูRเทpาทันขpาวลวง ขpาวปลอมใหRกับผูRรับสาร/ ผูRชม
2) ผลการประเมินไมpผpาน
- การปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล
ประเด็นที่ 2 การนำเสนอขpาวที่ไมpละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 20 ประเด็น ผลการประเมิน
ผpาน จำนวน 19 ขRอ และไมpผpาน จำนวน 1 ขRอ
1) ผลการประเมินผpาน
- ผูRปฏิบัติงานขpาวตRองรูRถึงกฎหมายเพื่อไมpทำงานโดยละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคล
- การตัดสินใจนำเสนอขRอมูลของผูRปฏิบัติงานขpาวควรไดRรับความคุRมครองสิทธิการทำหนRาที่ โดย
ปราศจากการการแทรกแซงจากอำนาจรัฐ การเมือง แหลpงทุน
- ผูR ป ฏิ บั ติ งานขp าวตR อ งทำการประสานงานกั บ หนp วยงานดR านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยเฉพาะใน
เหตุการณjที่เปราะบาง
- ผูRปฏิบัติงานขpาวตRองนำเสนอโดยปราศจากอคติในใจ
- ผูR ป ฏิ บั ติ งานขp าวและองคj ก รขp าวควรรับ ผิ ด ชอบเมื่ อ เกิ ด ขR อ ผิ ด พลาด รับ ฟ} งเสี ย ง และขR อ
รRองเรียนจากผูRชมผูRฟ}ง
- ผูRปฏิบัติงานขpาวควรหาขRอมูลอยpางรอบดRานและเที่ยงตรง โดยเตรียมทีมงาน เตรียมอุปกรณj
เตรียมประเด็นคำถาม เตรียมผูRประสานงาน เตรียมกลุมp เปzาหมายที่จะสัมภาษณj
- ตรวจสอบและคัดกรองขRอมูลโดยที่ไมpละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคลกpอนนำเสนอ
นำขRอมูลที่ไดRมาวิเคราะหjขRอเท็จจริงและสังเคราะหjออกมาเป~นประเด็นขpาว และตRองระบุที่มาของ
แหลpงขpาวที่ไดRรับ
- ไมpใชRภาษาที่แสดงถึงความจำแนกแตกตpางในดRานใด ๆ ของคนหรือกลุpมคนวpาแตกตpางจากคน
อื่น ๆ
- ไมpใชRภาษาที่ทำใหRลดทอนความเป~นมนุษยj คำพูดดูถูก เหยียดหยาม ทำใหRเกิดเหมารวม และตี
ตราผูRตกเป~นขpาว
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- ไมpควรจำลองภาพ ตัดตpอ และใชRเทคนิคที่ทำใหRรูRสึกหวาดกลัว เกิดการชี้นำ ปลุกระดม
- หลีกเลี่ยงการถpายภาพ การนำเสนอภาพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคล หากตRอง
นำเสนอ ควรใชRกลวิธีในการถpายภาพโดยหลีกเลี่ยง หลบ หรือถpายในลักษณะกวRาง กวาด ไกล เพื่อ
ไมpใหRเห็นอัตลักษณjของบุคคล
- น้ำเสียงในการนำเสนอ รวมถึงการถpายทำวิดีโอระวังการใชRโทนเสียง ควรใชRโทนเสียงที่สุภาพ
ถูกกาลเทศะ
- การนำเสนอภาพ เสียง เนื้อหา ควรไดRรับความยินยอมจากแหลpงขpาวกpอนนำเสนอออกไป
(rights of sources) โดยเฉพาะอยpางยิ่งหากเป~นเรื่องที่เปราะบาง
- การทำแผนประกอบไมpควรแจRงตpอสาธารณะ รวมทั้งสื่อตRองระวังไมpควรถpายภาพที่มีเครื่อง
พั น ธนาการ โซp ต รวน โซp ลp าม กุ ญ แจเทR า กุ ญ แจมื อ เพราะในคดี อ าญา ตR อ งสั น นิ ษ ฐานไวR กp อ นวp า
ผูRตRองหาหรือจำเลยไมpมีความผิด
- ไมpนำเสนอขpาวในลักษณะที่กpอใหRเกิดการตัดสินผูRตRองสงสัยวpาเป~นผูRกระทำผิดไปกpอนจะมีคำ
ตัดสินจริง
- ไมpควรถามคำถามที่ตอกย้ำความรูRสึกแหลpงขpาว
- หRามเป†ดเผยขRอมูลสpวนตัวของแหลpงขpาวจนทำใหRเกิดความเสียหายหรือลดทอนความเป~น
มนุษยj
- ไมpรุกล้ำพื้นที่เคหะสถานของแหลpงขpาว
- การไลฟ•สดเหตุการณjบนสื่อออนไลนj ตRองขออนุญาตการถpายทอดจากผูRเกี่ยวขRองกpอน
2) ผลการประเมินไมpผpาน
- ผูRปฏิบัติงานขpาวคาดหวังใหRคนอื่นปฏิบตั ิตpอทpานเชpนใดใหRปฏิบัติตนเชpนนั้น
ประเด็นที่ 3 การนำเสนอขpาวเกี่ยวกับความรุนแรง จำนวน 14 ประเด็น ผลการประเมินผpาน
จำนวน 13 ขRอ และไมpผpาน จำนวน 1 ขRอ
1) ผลการประเมินผpาน
- การนำเสนอที่ไมpชี้นำเป~นแนวทางในการเลียนแบบ
- ควรนำเสนอผลกระทบจากความรุนแรงอยpางรอบดRาน
- ควรมุpงเนRนการนำเสนอขpาวเชิงปzองกันและแกRไขป}ญหาความขัดแยRง
- ไมpควรใชRภาษาและวิธีการเลpาเรื่องที่ตอกย้ำความรุนแรง
- การนำเสนอมุมมองที่สรRางจิตสำนึกในดRานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหRบุคคลไมpกระทำผิด
- การนำเสนอที่ไมpใหRบุคคลในขpาวตกเป~นเหยื่อไดRรับผลกระทบหรือไดRรับความเสียหายหรือ
ไดRรับผลกระทบ
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- การนำเสนอที่ไมpใหRบุคคลในขpาวตกเป~นเหยื่อไดRรับผลกระทบหรือไดRรับความเสียหายหรือ
ไดRรับผลกระทบ
- การนำเสนอขpาวเกี่ยวกับความเชื่อสpวนบุคคลหรือกลุpมคนไมpควรชี้นำไปสูpความขัดแยRงและ
ความรุนแรง
- ไมpควรตัดตpอและใสpเทคนิคที่กpอใหRเกิดความรุนแรงเพิ่มเติมใหRมากยิ่งขึ้น
- การรายงานขpาวความรุนแรงควรมีการใชRน้ำเสียงใหRเหมาะสมกับเนื้อหาขpาวและไมpควรใชR
น้ำเสียงที่สรRางอารมณjใหRผูRชมผูRฟ}งเกิดความรูRสึกเพิ่มมากขึ้น
- การนำเสนอขpาวความรุนแรงในสื่อออนไลนjควรมีการกำหนดกลุมp ผูRชมผูRฟ}ง
- ควรเลือกใชRถRอยคำหรือขRอความในการนำเสนอขpาวความรุนแรงที่มีความสุภาพไมpหยาบคาย
และเป~นทางการ
- การสัมภาษณjแหลpงขpาวทางสื่อโทรทัศนjและวิทยุควรมีการซักซRอมประเด็นคำถาม
2) ผลการประเมินไมpผpาน
- การรายงานขpาวความรุนแรงควรใชRเสียงบรรยายที่ชัดเจนและควรใชRภาษากลาง และ/หรือใชR
ภาษาทRองถิ่นรpวมดRวย
ประเด็นที่ 4 การนำเสนอขpาวความขัดแยRง จำนวน 10 ขRอ ผลการประเมินผpาน จำนวน 10 ขRอ
1) ผลการประเมินผpาน
- การรวบรวมขRอมูลจากทุกฝ‘าย และแหลpงขRอมูลที่เกี่ยวขRอง และตรวจสอบความเป~นจริงของ
ขRอมูลกpอนนำเสนอ
- การนำเสนอขRอมูลดRวยความเป~นกลาง เป~นธรรม และใหRน้ำหนักกับทุกฝ‘ายอยpางเทpาเทียม
- สื่ อ ตR อ งไมp สรRางประทุ ษ วาจา (Hate Speech) รวมถึ งไมp น ำเสนอที่ ชี้น ำและยั่ วยุ แบp งฝ‘ าย
เพราะเป~นการสรRางความเขRาใจผิด สรRางความเกลียดชัง และเพิ่มความขัดแยRงระหวpางผูRเกีย่ วขRอง
- การนำเสนอขRอมูลดRวยความเขRาใจจุดยืนของทุกฝ‘าย และเนRนการนำไปสูpการสรRางความเขRาใจ
ระหวpางกัน และการแกRป}ญหา
- การปกป†ดแหลpงขpาวที่ใหRขRอมูล เพื่อความปลอดภัยของแหลpงขpาว โดยเฉพาะกรณีที่มีความ
ขัดแยRง
- หากจำเป~นหรือตRองนำเสนอภาพ หรือเสียงประกอบขpาวควรเบลอภาพแหลpงขpาวหรือแปลง
เสี ย ง เพื่ อ ปz อ งกั น การละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชน และสิ ท ธิสp วนบุ ค คลที่ เกิ ด จากภาพขp าว รวมถึ งความ
ปลอดภัยของบุคคลที่ปรากฏในเนื้อหาขpาวความขัดแยRงนั้น เชpน เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา หรือภาพ
ความขัดแยRง ภาพการเสียชีวิต ภาพทารุณ โหดรRาย ภาพการตpอสูR ฯลฯ
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- เหตุการณjความขัดแยRงประกอบไปดRวยหลายฝ‘าย สื่อจึงตRองมีอิสระในการรายงานขRอมูล ไมp
ถูกแทรกแซงหรือควบคุมการทำงานดRวยอำนาจ หรือผลประโยชนjของฝ‘ายหนึ่งฝ‘ายใด
- ผูRรายงานขpาวไมpควรเสนอคลิปหรือภาพขpาวโดยไมpมีการบรรยายขRอมูลขpาวประกอบ
- การนำเสนอขpาวความขัดแยRงอยpางสรRางสรรคj และอยูpบนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
- สื่ อ ตR อ งยอมรั บ ในความผิ ด พลาดในการทำงาน และรั บ ผิ ด ชอบดR ว ยการแกR ไขขR อ มู ล แกp
สาธารณะชน
2) ผลการประเมินไมpผpาน
- (ไมpมี)
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ตารางที่ 5.1 แสดงผลการประเมินแนวปฏิบัติสื่อมวลชนภายใตRจริยธรรมวิชาชีพที่เหมาะสมสำหรับ
สื่อมวลชนและสื่อออนไลนjที่สามารถสรุปไดRจากการประชุมกลุpมยpอยใน 4 ภูมิภาค
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
ผล
1
2
3
4
5
6
7
8
9 คะแนน
สื่อออนไลนj
1. การปJองกันการนำเสนอข@าวลวงข@าวปลอม (Fake News)
1) ตรวจสอบแหลpงขRอมูล
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 ผpาน
2) ไมpสpงตpอ ไมpขยาย ไมpสรRาง 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89 ผpาน
3) นำเสนอขRอเท็จจริง เพื่อ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 ผpาน
แกRไขขpาวปลอม
4) มีการควบคุม เชpน
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 ผpาน
กฎหมาย องคjกรสือ่ ควบคุม
กันเอง
5) ใหRความรูRและติดตั้งทักษะ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 ผpาน
การรูRเทpาทันขpาวลวง ขpาว
ปลอมใหRกับผูRรับสาร/ ผูRชม
6) การปรับตัวของสื่อมวลชน 1 -1 -1 0 1 0 0 1 1 0.22 ไมp
ในยุคดิจิทัล
ผpาน
2. การนำเสนอข@าวที่ไม@ละเมิดสิทธิมนุษยชน
1) ผูRปฏิบัติงานขpาวตRองรูRถึง
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.89 ผpาน
กฎหมายเพื่อไมpทำงานโดย
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
สิทธิสpวนบุคคล
2) การตัดสินใจนำเสนอ
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0.78 ผpาน
ขRอมูลของผูRปฏิบัติงานขpาว
ควรไดRรับความคุRมครองสิทธิ
การทำหนRาที่ โดยปราศจาก
การการแทรกแซงจากอำนาจ
รัฐ การเมือง แหลpงทุน
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ตารางที่ 5.1 (ตpอ)
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่
1
2
สื่อออนไลนj
3) ผูRปฏิบตั ิงานขpาวตRองทำ
การประสานงานกับ
หนpวยงานดRานสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะในเหตุการณjที่
เปราะบาง
4) ผูRปฏิบัติงานขpาวตRอง
นำเสนอโดยปราศจากอคติใน
ใจ
5) ผูRปฏิบัติงานขpาวและ
องคjกรขpาวควรรับผิดชอบเมื่อ
เกิดขRอผิดพลาด รับฟ}งเสียง
และขRอรRองเรียนจากผูRชมผูRฟ}ง
6) ผูRปฏิบัติงานขpาวคาดหวัง
ใหRคนอื่นปฏิบัติตpอทpานเชpนใด
ใหRปฏิบัติตนเชpนนั้น
7) ผูRปฏิบัติงานขpาวควรหา
ขRอมูลอยpางรอบดRานและ
เที่ยงตรง โดยเตรียมทีมงาน
เตรียมอุปกรณj เตรียม
ประเด็นคำถาม เตรียมผูR
ประสานงาน เตรียม
กลุpมเปzาหมายที่จะสัมภาษณj

ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
คนที่
3

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
4
5
6
7
8
9 คะแน
น

ผล

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0.89

ผpาน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.00

ผpาน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.00

ผpาน

1

0

-1

1

1

0

1

1

0

0.44

ไมp
ผpาน

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0.89

ผpาน
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ตารางที่ 5.1 (ตpอ)
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่ คน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
1
2 ที่ 3 4
5
6
7
8
9 คะแนน
สื่อออนไลนj
8) ตรวจสอบและคัดกรอง
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
ขRอมูลโดยที่ไมpละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิสpวน
บุคคลกpอนนำเสนอ นำขRอมูล
ที่ไดRมาวิเคราะหjขRอเท็จจริง
และสังเคราะหjออกมาเป~น
ประเด็นขpาว และตRองระบุ
ที่มาของแหลpงขpาวที่ไดRรับ
9) ไมpใชRภาษาที่แสดงถึงความ 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0.78
จำแนกแตกตpางในดRานใด ๆ
ของคนหรือกลุpมคนวpา
แตกตpางจากคนอื่น ๆ
10) ไมpใชRภาษาที่ทำใหR
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
ลดทอนความเป~นมนุษยj
คำพูดดูถูก เหยียดหยาม ทำ
ใหRเกิดเหมารวม และตีตราผูR
ตกเป~นขpาว
11) ไมpควรจำลองภาพ ตัดตpอ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89
และใชRเทคนิคที่ทำใหRรูRสึก
หวาดกลัว เกิดการชี้นำ ปลุก
ระดม

ผล
ผpาน

ผpาน

ผpาน

ผpาน

206
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ตารางที่ 5.1 (ตpอ)
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่ คน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
1
2 ที่ 3 4
5
6
7
8
9 คะแนน
สื่อออนไลนj
12) หลีกเลี่ยงการถpายภาพ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
การนำเสนอภาพที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวน
บุคคล หากตRองนำเสนอ ควร
ใชRกลวิธีในการถpายภาพโดย
หลีกเลี่ยง หลบ หรือถpายใน
ลักษณะกวRาง กวาด ไกล เพื่อ
ไมpใหRเห็นอัตลักษณjของบุคคล
13) น้ำเสียงในการนำเสนอ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
รวมถึงการถpายทำวิดีโอระวัง
การใชRโทนเสียง ควรใชRโทน
เสียงที่สุภาพ ถูกกาลเทศะ
14) การนำเสนอภาพ เสียง
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
เนื้อหา ควรไดRรับความ
ยินยอมจากแหลpงขpาวกpอน
นำเสนอออกไป (rights of
sources) โดยเฉพาะอยpางยิ่ง
หากเป~นเรื่องที่เปราะบาง
15) การทำแผนประกอบไมp
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0.78
ควรแจRงตpอสาธารณะ รวมทั้ง
สื่อตRองระวังไมpควรถpายภาพที่
มีเครื่องพันธนาการ โซpตรวน
โซpลpาม กุญแจเทRา กุญแจมือ
เพราะในคดีอาญา ตRอง
สันนิษฐานไวRกpอนวpาผูตR Rองหา
หรือจำเลยไมpมีความผิด

ผล
ผpาน

ผpาน

ผpาน

ผpาน
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ตารางที่ 5.1 (ตpอ)
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่ คน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
1
2 ที่ 3 4
5
6
7
8
9 คะแนน
สื่อออนไลนj
16) ไมpนำเสนอขpาวใน
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
ลักษณะที่กpอใหRเกิดการตัดสิน
ผูRตRองสงสัยวpาเป~นผูRกระทำผิด
ไปกpอนจะมีคำตัดสินจริง
17) ไมpควรถามคำถามที่ตอก 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
ย้ำความรูRสึกแหลpงขpาว
18) หRามเป†ดเผยขRอมูล
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
สpวนตัวของแหลpงขpาวจนทำใหR
เกิดความเสียหายหรือ
ลดทอนความเป~นมนุษยj
19) ไมpรุกล้ำพื้นที่เคหะสถาน 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89
ของแหลpงขpาว
20) การไลฟ•สดเหตุการณjบน 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89
สื่อออนไลนj ตRองขออนุญาต
การถpายทอดจากผูRเกี่ยวขRอง
กpอน
3. การนำเสนอข@าวเกี่ยวกับความรุนแรง
1) การนำเสนอที่ไมpชี้นำเป~น
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
แนวทางในการเลียนแบบ
2) ควรนำเสนอผลกระทบ
จากความรุนแรงอยpางรอบ
ดRาน
3) ควรมุpงเนRนการนำเสนอ
ขpาวเชิงปzองกันและแกRไข
ป}ญหาความขัดแยRง

ผล
ผpาน

ผpาน
ผpาน

ผpาน
ผpาน

ผpาน

1

1

1

1

1

1
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1

1
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ผpาน
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1
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ตารางที่ 5.1 (ตpอ)
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่ คน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
1
2 ที่ 3 4
5
6
7
8
9 คะแนน
สื่อออนไลนj
4) ไมpควรใชRภาษาและวิธีการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
เลpาเรื่องที่ตอกย้ำความรุนแรง
5) การนำเสนอมุมมองที่สรRาง
จิตสำนึกในดRานคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อใหRบุคคลไมp
กระทำผิด
6) การนำเสนอที่ไมpใหRบุคคล
ในขpาวตกเป~นเหยื่อไดRรับ
ผลกระทบหรือไดRรับความ
เสียหายหรือไดRรบั ผลกระทบ
7) การนำเสนอที่ไมpใหRบุคคล
ในขpาวตกเป~นเหยื่อไดRรับ
ผลกระทบหรือไดRรับความ
เสียหายหรือไดRรับผลกระทบ
8) การนำเสนอขpาวเกี่ยวกับ
ความเชื่อสpวนบุคคลหรือกลุpม
คนไมpควรชี้นำไปสูpความ
ขัดแยRงและความรุนแรง
9) ไมpควรตัดตpอและใสpเทคนิค
ที่กpอใหRเกิดความรุนแรง
เพิ่มเติมใหRมากยิ่งขึ้น
10) การรายงานขpาวความ
รุนแรงควรมีการใชRน้ำเสียงใหR
เหมาะสมกับเนื้อหาขpาวและ
ไมpควรใชRน้ำเสียงที่สรRาง
อารมณjใหRผูRชมผูRฟ}งเกิด
ความรูRสึกเพิ่มมากขึ้น

ผล
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ตารางที่ 5.1 (ตpอ)
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่ คน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
1
2 ที่ 3 4
5
6
7
8
9 คะแนน
สื่อออนไลนj
11) การนำเสนอขpาวความ
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0.67
รุนแรงในสื่อออนไลนjควรมี
การกำหนดกลุpมผูRชมผูRฟ}ง
12) การรายงานขpาวความ
-1 0 0 1 1 0 1 1 1 0.44
รุนแรงควรใชRเสียงบรรยายที่
ชัดเจนและควรใชRภาษากลาง
และ/หรือใชRภาษาทRองถิ่นรpวม
ดRวย
13) ควรเลือกใชRถอR ยคำหรือ
1 -1 0 1 1 0 1 1 1 0.56
ขRอความในการนำเสนอขpาว
ความรุนแรงที่มคี วามสุภาพ
ไมpหยาบคายและเป~นทางการ
14) การสัมภาษณjแหลpงขpาว
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0.78
ทางสื่อโทรทัศนjและวิทยุควร
มีการซักซRอมประเด็นคำถาม
4. การนำเสนอข@าวความขัดแย^ง
1) การรวบรวมขRอมูลจากทุก 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89
ฝ‘าย และแหลpงขRอมูลที่
เกี่ยวขRอง และตรวจสอบ
ความเป~นจริงของขRอมูลกpอน
นำเสนอ
2) การนำเสนอขRอมูลดRวย
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89
ความเป~นกลาง เป~นธรรม
และใหRน้ำหนักกับทุกฝ‘าย
อยpางเทpาเทียม

ผล
ผpาน

ไมp
ผpาน

ผpาน

ผpาน

ผpาน
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ตารางที่ 5.1 (ตpอ)
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่ คน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
1
2 ที่ 3 4
5
6
7
8
9 คะแนน
สื่อออนไลนj
3) สื่อตRองไมpสรRางประทุษ
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89
วาจา (Hate Speech)
รวมถึงไมpนำเสนอที่ชี้นำและ
ยั่วยุ แบpงฝ‘าย เพราะเป~นการ
สรRางความเขRาใจผิด สรRาง
ความเกลียดชัง และเพิ่ม
ความขัดแยRงระหวpาง
ผูRเกี่ยวขRอง
4) การนำเสนอขRอมูลดRวย
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89
ความเขRาใจจุดยืนของทุกฝ‘าย
และเนRนการนำไปสูpการสรRาง
ความเขRาใจระหวpางกัน และ
การแกRป}ญหา
5) การปกป†ดแหลpงขpาวที่ใหR
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89
ขRอมูล เพื่อความปลอดภัย
ของแหลpงขpาว โดยเฉพาะ
กรณีที่มีความขัดแยRง

ผล
ผpาน

ผpาน

ผpาน
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ตารางที่ 5.1 (ตpอ)
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
1
2
3
4
5
6
7
8
9 คะแนน
สื่อออนไลนj
6) หากจำเป~นหรือตRอง
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
นำเสนอภาพ หรือเสียง
ประกอบขpาวควรเบลอภาพ
แหลpงขpาวหรือแปลงเสียง เพื่อ
ปzองกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิสpวน
บุคคลที่เกิดจากภาพขpาว
รวมถึงความปลอดภัยของ
บุคคลทีป่ รากฏในเนื้อหาขpาว
ความขัดแยRงนั้น เชpน เด็ก
เยาวชน สตรี คนชรา หรือ
ภาพความขัดแยRง ภาพการ
เสียชีวิต ภาพทารุณ โหดรRาย
ภาพการตpอสูR ฯลฯ
7) เหตุการณjความขัดแยRง
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
ประกอบไปดRวยหลายฝ‘าย สื่อ
จึงตRองมีอิสระในการรายงาน
ขRอมูล ไมpถูกแทรกแซงหรือ
ควบคุมการทำงานดRวย
อำนาจ หรือผลประโยชนjของ
ฝ‘ายหนึ่งฝ‘ายใด
8) ผูRรายงานขpาวไมpควรเสนอ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.89
คลิปหรือภาพขpาวโดยไมpมีการ
บรรยายขRอมูลขpาวประกอบ

ผล
ผpาน

ผpาน

ผpาน
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ตารางที่ 5.1 (ตpอ)
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอ
ผูRประเมินผูRทรงคุณวุฒิ
ขpาวของสื่อวิทยุโทรทัศนjและ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค0า
1
2
3
4
5
6
7
8
9 คะแนน
สื่อออนไลนj
9) การนำเสนอขpาวความ
1 0 -1 0 1 1 1 1 1 0.56
ขัดแยRงอยpางสรRางสรรคj และ
อยูpบนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณ
10) สื่อตRองยอมรับในความ
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.89
ผิดพลาดในการทำงาน และ
รับผิดชอบดRวยการแกRไข
ขRอมูลแกpสาธารณะชน

ผล
ผpาน

ผpาน
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ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติ (Guideline) สื่อมวลชนภายใต^ภูมิทัศน%สื่อที่เปลี่ยนไป (ปh 2563)
จากการประชุมกลุpมยpอย การประชุมเชิงปฏิบัติการ นักวิชาการดRานการสื่อสารและดRานนิเทศ
ศาสตรj และสื่อมวลชนใน 4 ภูมิภาค และการศึกษาเอกสาร งานวิจัย สามารถสรุปประเด็นจริยธรรมที่
สำคัญและมักพบบpอยครั้งในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในป}จจุบันใน 4 เรื่อง ซึ่งสามารถกำหนด
นิยามความหมายไดRดังตpอไปนี้
1. การนำเสนอ ขpาวลวง ขpาวปลอม คือ ขpาวที่มีเนื้อหาเป~นเท็จ หรือเนื้อหาถูกประดิษฐjขึ้นโดย
ไมpมีขRอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบแหลpงที่มาหรือคำพูด ขpาวลวง ทั้งนี้ ขpาวปลอมบางขpาวอาจมีขRอมูล
ที่สามารถตรวจสอบไดR แตpก็อาจจะมีขRอมูลที่ถูกสรRางขึ้นมาเพื่อเจตนาบิดเบือนขRอเท็จเดิม
2. การนำเสนอขpาวโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หมายถึง การรายงานขpาวโดยไมpลpวงเกินเรื่อง
สpวนตัวของบุคคล รักษาศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยjของผูRตกเป~นขpาว ซึ่งเป~นสิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวนของ
มนุษยjทุกคน รวมถึงใหRความคุRมครองตpอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผูRดRอยโอกาส และผูRมีอัตลักษณj
แตกตpางในสังคม และตRองไมpซ้ำเติมความทุกขjหรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแกpผูRตกเป~นขpาว
3. การนำเสนอขpาวความรุนแรง หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาขpาวที่มีภาพและ/หรือเสียงที่
กpอใหRเกิดความรูRสึกกลัว ขยะแขยง อุจาดตา แสดงใหRเห็นถึงความโหดรRายทารุณ เชpน ภาพขpาวที่แสดง
สภาพศพในลักษณะสยดสยอง ภาพผูRเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือจากภัยพิบัติที่รRายแรง โดยขpาวที่มี
ความรุนแรงนั้น สามารถนิยามความหมายตามลักษณะดังตpอไปนี้
3.1) ภาพขpาวภาพ และ/หรือเสียง และการใชRภาษาที่แสดงใหRเห็นถึงผูRกระทำกำลัง
กระทำความรุนแรง ซึ่งผูRกระทำอาจหมายถึง สิ่งมีชีวิต ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไขRเจ็บที่กำลัง
กระทำความรุนแรง อันกpอใหRเกิดอาการบาดเจ็บหรือตาย
3.2) ภาพและ/หรือเสี ยง และการใชR ภ าษาที่ แสดงใหR เห็ น ถึ งผลการกระทำความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับผูRถูกกระทำ ซึ่งผูRถูกกระทำหมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ถูกกระทำใหRเกิดการบาดเจ็บหรือ
ตาย ทั้ งทางรp างกายและจิ ต ใจจากการกระทำใด ๆ นั้ น ตลอดจนทรั พ ยj สิ น ถู ก ทำลาย เชp น ภาพ
ผูRเสียชีวิต ภาพซากรถยนตjที่พังยับเยิน ภาพอาคารบRานเรือนที่ไดRรับความเสียหาย พังพินาศ ภาพของ
การถูกทำรRายทางจิตใจ เสียใจ โกรธ โมโห เสียงประกอบหรือน้ำเสียงของผูRสื่อขpาวที่กระตุRนอารมณjที่
รุนแรง เป~นตRน
4. การนำเสนอขpาวความขัดแยRง หมายถึง การนำเสนอเหตุการณjที่ปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลหรือ
กลุpมคนมีความเห็นไมpสอดคลRองกัน โดยการที่แตpละฝ‘ายไปดRวยกันไมpไดRในเรื่องเกี่ยวกับความตRองการ
ไมpวpาจะเป~นความตRองการจริง หรือศักยภาพที่จะเกิดตามตRองการ โดยมีสาเหตุมาจากความแตกตpาง
กันในการรับรูR เปzาหมายหรือสิ่งที่ตRองการแตกตpางกัน คpานิยมของคนแตกตpางกัน ระบบโครงสรRางของ
สังคมที่อยูpอาจเป~นเหตุนำไปสูpความขัดแยRง ทั้งนี้เพราะการจัดโครงสรRางอาจไปขัดกับความรูRสึกหรือ
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พฤติกรรมของคนบางพวกบางกลุpม การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพฤติกรรมสpวนบุคคล มีผลทำใหRเกิด
ความขัดแยRง ซึ่งความขัดแยRงอาจนำไปสูpความรุนแรงในบางประการ แตpความขัดแยRงก็อาจนำไปสูpการ
พัฒนาหรือความกRาวหนRาหากมีความขัดแยRงในระดับที่เหมาะสม
1. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการปJองกันการนำเสนอข@าวลวงข@าวปลอม (Fake News)
ขp าวลวง ขp าวปลอม (Fake News) ไมp ใชp เรื่องใหมp แตp เป~ นเรื่องที่ เกิ ดขึ้ นมานานตั้ งแตp ยุคสมั ย
โบราณ เพี ยงแตpรูปแบบและวิธีการแพรpกระจายของขpาวปลอมอาจแตกตpางกันไป เชpน ในสมัยกpอน
ขpาวลวง ขpาวปลอม แพรpกระจายโดยการบอกตpอกันแบบปากตpอปาก โดยใบปลิว หรือเรื่องเลpาที่เลpาตpอ ๆ
กันมา จนเขRาสูpยุคเทคโนโลยีที่เราเริ่มใชRอินเทอรjเน็ตขpาวปลอมก็แพรpระบาดผpานฟอรjเวิรjดเมลj (Forward
mail) เกิ ด การสp ง ตp อ กั น มากขึ้ น จนถึ ง ยุ ค ป} จ จุ บั น ที่ เราใชR โซเชี ย ลมี เดี ย (Social media) ในการ
แพรpกระจายขpาวลวง ขpาวปลอม โดยเฉพาะเมื่อขpาวบนสื่อสังคมออนไลนjไดRรับการยอมรับมากขึ้น รวมถึง
พฤติกรรมของมนุษยjที่มีแนวโนRมที่จะเชื่อสิ่งที่เราเชื่ออยูpเดิมหรือสอดคลRองกับความคิดความเชื่อ ทำใหR
เกิดขpาวที่อาจจะไมpใชpขpาวที่ถูกตRองตามขRอเท็จจริง (Fact) แตpถูกใจผูRอpาน ผูRชม ดRวยเหตุนี้ยิ่งทำใหRขpาวลวง
ขpาวปลอมไดRรับความนิยมมากขึ้น และเอื้อใหRเกิดสำนักขpาวออนไลนjใหมp ๆ เป~นจำนวนมาก ซึ่งตpางนำ
กลยุทธjในการสรRางเรตติ้งมาใชR ในขณะที่สื่อกระแสหลักอยpางโทรทัศนj วิทยุ และสิ่งพิมพjตRองปรับตัว
ขนานใหญpจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital disruption) อุตสาหกรรมสื่อไทยจึงอยูpในลักษณะ
“สื่อใหมp ก็ยังพึ่ งไมp ไดR สื่อเกp าก็ ยังหาทางออกไมp เจอ” จึงเป† ดโอกาสใหR เกิ ดขp าวลวง ขp าวปลอม (Fake
news) ไดRงpาย และป}ญหาขpาวลวง ขpาวปลอมกลายมาเป~นป}ญหาใหญpที่ถูกพูดถึงมาในชpวง 3-4 ปkมานี้
หากจะ “นิยามความหมายของขpาวลวง ขpาวปลอมอาจจะนิยามไดRวpา ขpาวลวง ขpาวปลอม คือ
ขpาวที่มีเนื้อหาเป~นเท็จ หรือเนื้อหาถูกประดิษฐjขึ้นโดยไมpมีขRอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบแหลpงที่มา
หรือคำพูด ขpาวลวง ทั้งนี้ ขpาวปลอมบางขpาวอาจมีขRอมูลที่สามารถตรวจสอบไดR แตpก็อาจจะมีขRอมูลที่
ถูกสรRางขึ้นมาเพื่อเจตนาบิดเบือนขRอเท็จเดิม” โดยสามารถแบpงลักษณะของขpาวลวง ขpาวปลอมไดR 3
รูปแบบ
1) Mis-information การแชรjขpาวลวงขpาวปลอมโดยไมpไดRตั้งใจ ผูRสpงสารไมpมีเจตนา ป}œนป‘วน
หรือทำรRายใคร แตpแชรjเพราะความไมpรูR
2) Dis-information เป~นขpาวลวงขpาวปลอมที่ตั้งใจป}œนป‘วนใหRรRายโจมตีผูRอื่น มีเจตนาที่จะ
ชักนำความคิดของสังคม และป†ดบังความจริง
3) Mal-information ขpาวลวงขpาวปลอมที่สรRางความเกลียดชัง เป~นขpาวที่มีขRอเท็จจริงอยูpบRาง
แตpเจตนาสรRางขึ้นเพื่อดูถูกเหยียดหยาม สรRางความเกลียดชังใหRผูRที่ตกเป~นขpาว ขpาวแบบนี้สpงผลกระทบ
รRายแรงที่สุด เชpน การลpาแมpมดในโลกออนไลนj การสื่อสารที่สรRางความเกลียดชัง มีการแบpงเขาแบpงเรา
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ในยุคที่สื่อสังคมเขRามามีบทบาทกับผูRบริโภคมากขึ้นตpางจากในอดีตที่จะมีสิ่งขวางกั้นระหวpาง
องคj ก รสื่ อ กั บ ผูR บ ริ โภค แตp ป} จ จุ บั น กำแพงนั้ น หายไปเพราะคนสามารถเขR า ถึ งสื่ อ มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
ประกอบกับขpาวลวงขpาวปลอมก็เขRามามี ความสำคัญ และสรRางปรากฏการณj ตpาง ๆ ในสังคมอยpาง
รวดเร็วในชpวง 3-4 ปkที่ผpานมาทำใหRขpาวลวงขpาวปลอมมีความสำคัญและเป~นที่สนใจ โดยเฉพาะขpาว
ลวงขpาวปลอมที่ถูกเผยแพรpโดยสื่อมวลชน
ขp าวลวงขp าวปลอมถู กเผยแพรpอยp างรวดเร็วเพราะชาวเน็ ตเชื่ อวpาขpาวสารที่ ไดR รับ ผpานทาง
แพลตฟอรjมตpาง ๆ นั้นเป~นขpาวจริงจึงทำการเผยแพรpตpอจนเป~นไวรัล และมีผูRใหRความสนใจเผยแพรpตpอ
เป~นจำนวนมาก หรืออีกทางหนึ่งบทบาทการทำหนRาที่ขององคjกรสื่อมวลชนที่ถูกบีบคั้นดRวยเวลาและ
เรตติ้งก็เสมือนดาบสองคม โดยสื่อมวลชนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหันมาเกาะติดกระแสสื่อสังคม
ออนไลนjมากขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย โดยการหยิบเอาขRอมูลจากโลกออนไลนjมานำเสนอเป~นขpาว
และบางครั้งไมpมีการตรวจสอบขRอเท็จจริงใหRชัดเจนกpอนนำเสนอสื่อมวลชนจึงเป~นอีกหนึ่งชpองทางใน
การแพรpกระจายขpาวลวงใหRมีมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นเราจึงตRองกลับมาทบทวนการทำงานของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพัฒนาไป
อยpางรวดเร็ว ในขณะที่ผูRบริโภคมีความตRองการเขRาถึงขpาวสารอยpางรวดเร็วในสถานการณjการแขpงขันที่
แยpงชิงอันดับเรตติ้งบนแพลตฟอรjมของสื่อมวลชนที่เป~นระบบธุรกิจมากกวpาเป~นกระบอกเสียงของ
ประชาชน ผูRวิจัยจึงขอเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอขpาวลวงขpาวปลอมสำหรับสื่อมวลชนและ
สื่อออนไลนj ดังนี้
แนวปฏิบัติสำหรับองค%กรสื่อ และกองบรรณาธิการ
1) องคjกรสื่อและกองบรรณาธิการตRองยึดมั่นในบทบาทหนRาที่ของสื่อในการทำหนRาที่เป~นผูRใหR
ขp า วสารที่ มี ส าระและ “ความเป~ น จริ ง ” ตp อ ประชาชน รวมถึ ง ถp า ยทอด/เนR น ย้ ำ อุ ด มการณj นี้ ตp อ
ผูRปฏิบัติงานขpาวในสังกัดของตนอยpางสม่ำเสมอ เชpน การพูดย้ำกับทีมผูRปฏิบัติงานขpาวทุกครั้งหลัง
ประชุมวpา “องคjกรสื่อของเราความจริงตRองมากpอน”
2) องคjกรสื่อและกองบรรณาธิการตRองทำหนRาที่ควบคุม/ตรวจสอบประเด็นขpาวในแตpละวัน
ของผูRปฏิบัติงานขpาวกpอนแบpงงาน โดยในแตpละวันบรรณาธิการตRองทำการประชุม (ออนไลนj/ออฟไลนj)
กั บ ที ม เพื่ อ รวบรวมประเด็ น ขp า วที่ นp า สนใจจากที ม ขp า ว บรรณาธิ ก ารตR อ งทำหนR า ที่ คั ด กรองและ
ตรวจสอบเบื้องตRนวpาเป~นขpาวที่มีมูลความจริงและสามารถตรวจสอบไดRหลังจากนั้นจึงกระจายประเด็น
ขpาวตpาง ๆ ใหRทีมผูRปฏิบัติงานขpาวแตpละคน สpวนประเด็นใดที่บรรณาธิการตรวจสอบแลRววpาเป~นขpาวลวง
ขpาวปลอมใหRตัดทิ้งไปพรRอมทั้งแจRงใหRทีมผูRปฏิบัติงานขpาวทราบ
3) องคjกรสื่อและกองบรรณาธิการตRองสรRางวัฒนธรรม/ใหRคุณคpากับประเด็นขpาวที่มีความ
ถูกตRองสำคัญกวpาขpาวที่นำเสนออยpางความเร็ว ในป}จจุบันป}ญหาขpาวลงขpาวปลอมจำนวนมากเกิดมา
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จากการที่องคjกรสื่อ/บรรณาธิการใหRความสำคัญกับความรวดเร็วมากกวpาความถูกตRอง จึงทำใหRเกิด
ความผิดพลาดในการทำเสนอขRอมูลขpาวสารที่เป~นขpาวปลอมหรือขpาวลวง
4) หัวหนRาโต•ะหรือ (กอง)บรรณาธิการขpาวเป~นผูRตรวจสอบความถูกตRองของขpาวทุกขpาวใน
ขั้นตอนสุดทRายกpอนนำเสนอ
แนวปฏิบัติสำหรับผู^ปฏิบัติงานข@าว
1) การตรวจสอบข^อเท็จจริงกลับไปยังต^นทางของแหล@งสารนั้น
1.1) ตรวจสอบแหลpงที่มา
การตรวจสอบกลับไปยังตRนทางของแหลpงขpาว/ขRอมูลนั้นตRองพยายามตรวจสอบไปใหRถึง
ตR น ทางมากที่ สุ ด เพื่ อ สอบถามเรื่อ งราวทั้ งหมดขR อ เท็ จจริงที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ปz อ งกั น การนำขp าว/ขR อ มู ล
ที่ไมpไดRมาจากแหลpงตRนทางมานำเสนอซึ่งอาจทำใหRขRอมูลคลาดเคลื่อน หากจะตRองสัมภาษณjแหลpงขpาว
ก็ตRองเลือกแหลpงขpาวที่เป~นตRนตอของขpาวนั้น หากประเด็นขpาวใดก็ตามที่ไมpสามารถตรวจสอบกลับไป
ยังตRนทางไดRสื่อจะตRองชั่งใจและหาขRอมูลมายืนยันหรือเสนอประเด็นขpาวใหRหัวหนRาขpาวบรรณาธิการ
ขpาวเป~นผูRพิจารณาวpาจะนำเสนอขpาวในประเด็นนั้นหรือไมp เพื่อปzองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ถRาในกรณีที่ไมpสามารถตรวจสอบขRอมูลแตpเป~นประเด็นที่นpาสนใจอาจจะเลือกนำเสนอไดR แตp
ตRองดูเบื้องตRนแลRวมั่นใจวpาไมpใชpขRอมูลเท็จแนpนอน หลังจากนั้นจึงคpอยตรวจสอบขRอมูลเพิ่มเติมไดR หรือ
นำเสนอเฉพาะขRอมูลที่ปรากฏในขณะนั้นโดยเนRนย้ำกับผูRบริโภคใหRชัดเจนวpาเหตุการณjเกิดขึ้น ณ ที่ไหน
เวลาใด
1.2) ตรวจสอบหลักฐาน
ตรวจสอบแหลpงขRอมูลที่มา ถRาเป~นขpาว/ขRอมูลออนไลนjตRองตรวจสอบขRอมูลของผูRเขียนเพื่อ
ยืนยันแหลpงขRอมูล ถRาเป~นเหตุการณjที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ตpาง ๆ ควรมีการลงพื้นที่ตรวจสอบขRอเท็จจริง
หากเป~นขRอมูลที่เป~นเอกสาร ตRองตรวจสอบความถูกตRองของเอกสาร หลักฐานที่ไดRมาวpามาจากแหลpงที่
นpาเชื่อถือหรือไมp เชpน จากหนpวยงานราชการ องคjกรที่มีความนpาเชื่อถือ ขpาว/ขRอมูลที่ไมpมีหลักฐานหรือ
แหลpงอRางอิงมีโอกาสที่จะเป~นขpาวลวงขpาวปลอม
1.3) สังเกตสิ่งผิดปกติ หากมีการใชRคำหรือภาษาที่ไมpเป~นมืออาชีพ เชpน สะกดคำผิดหรือมีการ
วางรูปแบบการเขียนที่ดูไมpมืออาชีพ หากพบเชpนนี้ใหRระวังวpาจะเป~นขpาว/ขRอมูลปลอม
1.4) ตรวจสอบรูปภาพ ขpาวลวงขpาวปลอมมักมีรูปภาพหรือวีดีโอที่นำมาเสนอแตpไมpเกี่ยวขRอง
กับเนื้อขpาว เชpน ภาพจริงแตpไมpเกี่ยวกับบริบทขpาว โดยสามารถตรวจสอบดRวยการคRนหาแหลpงที่มา
รูปภาพ/วีดีโอเพื่อตรวจสอบยืนยัน
2) ตรวจสอบกับนักวิชาการหรือผู^เชี่ยวชาญ
ขpาว / ขRอมูล สามารถสอบถามจากนักวิชาการ ผูRรูR หรือผูRเชี่ยวชาญ หากไมpแนpใจในความ
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ถูกตRองของขRอมูล การสอบถามไปยังนักวิชาการ ผูRรูR หรือผูRเชี่ยวชาญถึงความนpาจะเป~นและความ
ถูกตRองของขpาว / ขRอมูลกpอนนำเสนอไดR
3) การเทียบเคียงจากสือ่ มวลชนด^วยกันเอง
3.1) เปรียบเทียบขpาวจากแหลpงอื่น ๆ หากลองหาขRอมูลจากแหลpงขpาวอื่น ๆ แลRวไมpพบวpามี
การรายงานเรื่องเดียวกันก็อาจจะเป~นสัญญาณบpงชี้วpาขpาวนั้นอาจจะเป~นขpาวลวงขpาวปลอม ถRามีการ
รายงานจากแหลpงขpาวที่นpาเชื่อถือหลายแหลpง ก็มีความเป~นไปไดRวpาขRอมูลนั้นเป~นขRอมูลจริงสามารถ
รายงานขpาวไดR
3.2) ตรวจสอบขR อ มู ล สนั บ สนุ น พิ จ ารณาวp า ขR อ มู ล ประกอบสนั บ สนุ น เนื้ อ หาหลั ก อยp า ง
สมเหตุสมผลหรือไมp ควรระมัดระวังขRอมูลที่ไมpสมบูรณjหรือขRอมูลที่ถูกหยิบยกมาเพียงแคpบางสpวนหรือ
ขRอมูลที่นำมาประกอบเพื่อบิดเบือนขRอเท็จจริง
4) การเทียบเคียงจากแฟนเพจในโซเชียลมีเดียที่มีผู^ติดตามเปrนจำนวนมาก
ในยุคป}จจุบันนอกจากจะตรวจสอบขRอมูลเทียบเคียงขRอมูลจากสื่อมวลชนดRวยกันแลRว
ยังสามารถตรวจสอบเทียบเคียงจากโซเชียลมีเดีย เชpน แฟนเพจที่มีผูRติดตามเป~นจำนวนมากไดRอีกดRวย
เพราะจะเห็นวpาเมื่อแอดมินมีการโพสขRอมูลอะไรลงไปในเพจ มักจะมีลูกเพจ / แฟนเพจ มาใหRขRอมูล
เพิ่มเติม หรือหากเป~นขRอมูลเท็จ มีการทำหลักฐานมาโพสอRางอิงดRวย เป~นตRน
5) เปsดรับข^อมูลจากผู^ติดตามช@องโซเชียลมีเดียของตนที่จะช@วยตรวจสอบและแจ^งเตือน
สื่อมวลชนในยุคดิจิทัลควรมีแฟนเพจสpวนตัวของตนเองหรือของสำนักขpาว นอกจากจะใชRเป~น
ชpองทางในการเผยแพรpขRอมูลขpาวสารแลRวยังเป~นชpองทางใหRลูกเพจ / แฟนเพจตรวจสอบและแจRงเตือน
ขRอมูลขpาวสารตpาง ๆ เขRามาอีกดRวย
6) ส@งกลับหัวหน^าโตtะหรือบรรณาธิการข@าวเปrนผู^ตรวจสอบก@อนเผยแพร@
หลักจากมีการตรวจสอบขpาว/ขRอมูลเรียบรRอยแลRวควรมีหัวหนRาโต•ะหรือบรรณาธิการขpาว
เป~นผูRตรวจสอบขัน้ สุดทRายกpอนทำเสนอ
ข^อเสนอแนะแนวทางสำหรับการต@อสู^กับข@าวลวงข@าวปลอมในระยะยาว
1) การควบคุม
1.1) การใชRมาตรการดRานกฎหมาย
ป} จ จุ บั น เรามี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วขR อ งกั บ ขp า วลวง ขp า วปลอมอยูp ห ลายฉบั บ อาทิ พ.ร.บ
คอมพิ วเตอรj ม.14 (ปk 60) จำคุ ก 5 ปk ปรับ 100,000 บาท หรือ ทั้ งจำทั้ งปรับ (ผูR ท ำ/ ผูR แ ชรj โทษ
เทpากัน) พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ปk 48) ม.9(3) กระทบความสงบ+ความมั่นคง+ศีลธรรมอันดี จำคุก 2 ปk ปรับ
40,000 บาท เป~นตRน แตpยังไมpมหี นpวยงานหรือองคjกรไหนมีหนRาที่ตรวจสอบประเด็นขpาวลวงขpาวปลอม
โดยตรง ในขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปอยpางรวดเร็วจนตามไมpทัน ดังนั้นจึงควรมีการจัดตั้ง
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องคjกรตรวจสอบขpาวปลอม เป~นหนpวยงานที่คุRมครองผูRบริโภคสื่อ มีความเป~นกลางทำหนRาที่แทน
ผูR ดู ผูR ช ม ผูR ฟ} ง และผูR เสี ย หาย หรื อ ผูR ไดR รั บ ผลกระทบจากขp าวลวง ขp า วปลอม (fake news) เชp น
สภาผูRชมแหpงชาติ
1.2) องคjกรสือ่ ควบคุมกันเอง โดยยึดโยงตามหลักจริยธรรมของสื่อ
- สื่อตRองสรRางเครือขpายความรpวมมือ ผลักดันใหRเกิดการสรRางกลุpม/สมาคมจากภาคีสื่อมวลชน
ในทุก ๆ มิติ อาทิ สื่อดังเดิมและสื่อใหมp สื่อสpวนกลางและสื่อสpวนภูมิภาค เป~นตRน
- ผลักดันใหRมีใบประกอบวิชาชีพสื่อที่ออกโดยจังหวัดที่สื่อสังกัด เพื่องpายการตpอควบคุมดูแล
อยpางไรก็ดีตRองสรRางกลไกที่ปzองกันการแทรกแซงการทำหนRาที่จากผูRมีอำนาจออกใบประกอบวิชาชีพดRวย
- จัดอบรมสรRาง/เสริมย้ำ และเพิ่มศักยภาพในการทำหนRาสื่อสารมวลชนเป~นประจำ เชpน ทุกปk
ทุก 2 ปk เป~นตRน
นอกจากนี้ สื่อมวลชนที่เป~นสมาชิกเครือขpายความรpวมมือ (กลุpม สมาคม ภาคี) จะไดRไดRสิทธิ
ในการใชRขRอมูลจากกลุpม ภาคี และเครือขpายประชาสังคมในการตรวจสอบขpาว อยpางไรก็ตาม เมื่อ
สื่อมวลชนทำผิดจะตRองมีการลงโทษอยpางเครpงครัดตามชั้นลำดับความผิด โดยจำเป~นตRองรpางระเบียบ
กฎเกณฑj ขRอบังคับ รวมถึงบทลงโทษที่ชัดเจนและเป~นรูปธรรมกวpาป}จจุบัน
2) การใหRความรูRและติดตั้งทักษะการรูRเทpาทันขpาวลวง ขpาวปลอมใหRกับผูRรับสาร/ ผูRชม
2.1) การใหRความรูRและติดตั้งทักษะการรูRเทpาทันขpาวลวง ขpาวปลอมใหRกับผูRรับสาร / ผูRชม
“ผpานสื่อ” โดยสอดแทรกไปในรายการตpาง ๆ ของสื่อมวลชนเอง
2.2) จัดอบรมความรูRและติดตั้งทักษะการรูRเทpาทันขpาวลวง ขpาวปลอมใหRกับผูRรับสาร / ผูRชม
โดยเนRนที่กลุpมเด็กและเยาวชน
2.3) บู ร ณาการกั บ องคj ก รตp า ง ๆ เชp น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฯ สภาเด็ ก และเยาวชน
มหาวิทยาลัยตpาง ๆ เพื่อบรรจุลงไปในหลักสูตรการศึกษาใหRมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรูRเทpาทัน
ขpาวลวง ขpาวปลอม
3) การปรับบทบาทของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล
3.1) ปรับบทบาทสื่อ จากเป~นผูRนำเสนอ / ขยายความขัดแยRง มาเป~นผูRนำเสนอแนวทางแกRไข
ความขัดแยRง
3.2) ปรับบทบาทสื่อ จากมุpงหารายไดR เป~นการสรRางสมดุล (Balance) ระหวpางการหารายไดR
กับเสรีภาพของสื่อ เป~นประเด็นที่ทRาทายสื่อมวลชนในยุคทุนนิยมเป~นอยpางมาก ดังนั้นควรมีมาตรการ
เพื่อลดแรงกดดันดRานเศรษฐกิจเพื่อใหRสื่อสามารถทำหนRาที่ไดRอยpางมีเสรีภาพ เชpน มาตรการที่รัฐบาล
สนับสนุนทุนสpวนหนึ่งหรือตั้งกองทุนสำรองเพื่อสื่อมวลชนที่สามารถทำมาใชRในการปฏิบัติหนRาที่สื่อ
เพื่อลดการพึ่งพา หรือลดการผูกขาดจากภาคเอกชน /ธุรกิจ
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กรณีศึกษาข@าวลวง ข@าวปลอม เรื่องคลิปเสียงธนาธร
รายการขpาวของสถานีโทรทัศนjแหpงหนึ่ง เมื่อคืนวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2563 มีการนำเสนอ
คลิปเสียงสนทนาของคนสองคน เกี่ยวกับการตpอรองตำแหนpงทางการเมือง ซึ่งมีการแพรpกระจายอยูpใน
โลกออนไลนj เพราะเป~นชpวงใกลRเลือกตั้ง พิธีกรจึงไดRนำคลิปเสียงดังกลpาวมาเป†ดในรายการในลักษณะ
‘รายงานปรากฏการณjที่เกิดขึ้น’ โดยไมpไดRกลpาวพาดพิงถึงนักการเมืองคนใด หรือพรรคการเมืองพรรคใด
ตpอมามีการนำคลิปนี้ไปวิจารณjกันตpอในโซเชียลมีเดีย และมีการพาดพิงไปถึงหัวหนRาพรรค
อนาคตใหมp นายธนาธร จึงรุpงเรืองกิจ กับอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร โดยมีการถกเถียงกัน
วpาเป~นคลิปเสียงจริงหรือตัดตpอ ทำใหRสถานีโทรทัศนjชpองดังกลpาวซึ่งรายงานขpาวนี้ตั้งแตpแรก เป†ดพื้นที่
ชpวงของรายการขpาวภาคเที่ยง ใหRนายธนาธรไดRพูดถึงประเด็นที่ตกเป~นขpาวและถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับคลิป
เสียงในรูปแบบการโฟนอินเขRามาในรายการ และตpอมาผูRประกาศขpาวที่นำคลิปเสียงมานำเสนอไดRยอมรับ
ในรายการเดิมเมื่อคืนวันที่ 20 มีนาคม 2563 พรRอมทั้งขอโทษเพราะไมpทราบวpาคือคลิปเสียงปลอม
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ภาพที่ 5.1 แสดงตัวอยpางของกรณีศึกษาขpาวลวง ขpาวปลอม เรื่องคลิปเสียงธนาธร

ที่มา : Bright today, https://www.brighttv.co.th/news/politics สืบคRนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2563
จากกรณีนี้เห็นไดRชัดเจนวpา ทั้งกองบรรณาธิการและผูRปฏิบัติงานขpาวไมไดRคำนึงถึงมาตรฐาน
วิชาชี พ ที่ บั ญ ญั ติไวRในขRอบั งคั บ จริยธรรมของสภาวิชาชีพ ตp าง ๆ ทั้ งที่ มีอยูpเดิ ม และที่ เพิ่ มเติ มตาม
สถานการณjป}จจุบันโดยสื่อมวลชนไมpวpาจะเป~นหนังสือพิมพj วิทยุ โทรทัศนj หรือสื่อออนไลนj ที่บัญญัติ
ไวRวpาสื่อมวลชนตRองทำหนRาที่เป~นผูRตรวจสอบ กลั่นกรองขRอมูล ขpาวลือ ขpาวลวง ขpาวปลอม (Fake
news หรือ Disinformation) กpอนการนำเสนอ
โดยในกรณีนี้ ชัดเจนวpาสถานีโทรทัศนjชpองดังกลpาวไมpไดRมีการตรวจสอบกลับไปยังตRนทางของ
แหลpงสารนั้นเพื่อใหRไดRขRอเท็จจริงมากที่สุด โดยนำคลิปมาจากออนไลนjซึ่งมีแหลpงที่ไมpที่ระบุตRนตอที่
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แทRจริงไมpไดR ทำใหRขRอมูลคลาดเคลื่อน อีกทั้งหากลองเทียบเคียงจากสื่อดRวยกันเองจะพบวpา ไมpมีการ
รายงานเรื่องเดียวกันซึ่งเป~นสัญญาณบpงชี้วpาขpาวนั้นอาจจะเป~นขpาวลวงขpาวปลอม และบรรณาธิการ
ขpาวหรือโปรดิวเซอรjรายการในฐานะเป~นผูRตรวจสอบขั้นสุดทRายกpอนทำเสนอยังหละหลวมปลpอยใหRมี
การเผยแพรpขpาวออกไปไดR

2. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอข@าวโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญแหpงราชอาณาจักรไทย ปk พ.ศ. 2560 หมวด 3 มาตรา 32 ไดRระบุไวRวpา บุคคล
ยpอมมีสิทธิในความเป~นอยูpสpวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทำอันเป~นการละเมิดหรือ
กระทบตpอสิท ธิของบุ คคลตามวรรคหนึ่ ง หรือการนำขRอมู ลสpวนบุ คคลไปใชRป ระโยชนj ไมpวpาในทาง
ใดๆ จะกระทำมิไดR เวRนแตpโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหpงกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทpาที่จำเป~นเพื่อ
ประโยชนjสาธารณะ ดังนั้น การนำเสนอขpาวสารของสื่อมวลชนก็ไมpสามารถละเมิดสิทธิสpวนบุคคลของ
ผูRตกเป~นขpาวดRวยเชpนกัน ถึงแมRวpาในมาตรา 35 จะไดRบัญญัติไวRวpา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ยpอมมีเสรีภาพในการเสนอขpาวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหpงวิชาชีพ
ขR อ บั งคั บ สภาวิ ช าชี พ ขp าววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ นj ไทยวp าดR ว ยจริ ย ธรรมแหp งวิ ช าชี พ ขp าววิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศนj พ.ศ.2553 หมวดที่ 2 ขRอ 7 (5) กลpาวไวRวpา การนำเสนอหรือเผยแพรpขpาวสารและขRอมูลที่
เกี่ยวขRองตRองคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยj และไมpเป~นการซ้ำเติมความทุกขjและ
โศกนาฏกรรมแกpผูRที่ตกเป~ นขpาว สpวนขRอบั งคับวpาดRวยจริยธรรมแหp งวิชาชีพหนังสือพิ มพj สภาการ
หนังสือพิมพjแหpงชาติ พ.ศ.2559 หมวดที่ 2 ขRอ 13 กลpาวไวRวpา หนังสือพิมพjตRองเสนอขpาวโดยคำนึงถึง
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป~ น มนุ ษ ยj ข องบุ ค คลที่ ต กเป~ น ขp าว โดยเฉพาะอยp างยิ่ ง ตR อ งใหR ค วามคุR ม ครองอยp าง
เครpงครัดตpอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผูRดRอยโอกาส รวมทั้งตRองไมpเป~นการซ้ำเติมความทุกขjหรือ
โศกนาฏกรรมอันเกิดแกpเด็ก สตรี ผูRดRอยโอกาส และผูRมีอัตลักษณjแตกตpางในสังคม
นอกจากนี้ รp า ง พรบ. การคุR ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพ สp งเสริ ม จริ ย ธรรมและมาตรฐานวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน พ.ศ. ... มาตรา 37 ไดRกำหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน ในดRานที่เกี่ยวขRองกับสิทธิสpวน
บุคคลและศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยjไวRวpาการนำเสนอเนื้อหาและขRอมูลขpาวสาร จะตRองตระหนักถึง
ผลกระทบตpอบุคคลอื่น และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยj ความเป~นสpวนตัว และการ
คุRมครองสิทธิสpวนบุคคลของผูRที่เกี่ยวขRองโดยเฉพาะเยาวชนและผูRดRอยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ ตRองไมpเป~น
การซ้ำเติมผูRประสบ เคราะหjกรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหาที่กpอใหRเกิดความเกลียดชังกัน
ระหวpางกลุpมคนในชาติหรือศาสนา หรือ การใชRความรุนแรงระหวpางกัน
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การนำเสนอขpาวโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนจึงหมายถึง การรายงานขpาวโดยไมpลpวงเกินเรื่อง
สpวนตัวของบุคคล รักษาศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยjของผูRตกเป~นขpาวซึ่งเป~นสิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวนของ
มนุษยjทุกคน รวมถึงใหRความคุRมครองตpอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผูRดRอยโอกาส และผูRมีอัตลักษณj
แตกตpางในสังคม และตRองไมpซ้ำเติมความทุกขjหรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแกpผูRตกเป~นขpาว
ผูRปฏิบัติงานสื่อตRองมีแนวปฏิบัติในการนำเสนอขpาวสารโดยไมpละเมิดสิทธิสpวนบุคคลและศักดิ์ศรี
ความเป~นมนุษยjของผูRตกเป~นขpาว บนพื้นฐานของเรื่องตpอไปนี้
มนุ ษ ยธรรม/ เลี่ ย งการคุ ก คาม ขูp เข็ ญ : นึ ก ถึ งผลที่ ต ามมาจากการรายงานขp า วของทp า นที่
เกี่ยวขRองกับผูRคนรักษาแหลpงขRอมูลผูRใหRขRอมูลควรใหRหนังสือรับทราบ และยินยอม โดยเฉพาะอยpางยิ่ง
หากเป~นเรื่องที่เปราะบางประชาชนมีสิทธิในความเป~นสpวนตัว เวRนแตpเรื่องนั้นจะเป~นประโยชนjแกp
สาธารณะและคุRมครองตัวตนของผูRที่ตกเป~นเหยื่ออาชญากรรม ผูRตRองสงสัยบริสุทธิ์จนกวpาจะพิสูจนjไดR
วpาผิดจริง
ความรับผิดชอบในหนRาที่: ผูRปฏิบัติงานสื่อและองคjกรสื่อควรรับผิดชอบตpอผูRชมรับผิดชอบ เมื่อ
เกิดขRอผิดพลาด(รับรูR ขอโทษ ปรับปรุง และแกRไข) รับฟ}งเสียงของผูRชม และรับฟ}งสารหรือขRอรRองเรียน
และปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่สูง
วิธีหนึ่งที่ชpวยใหRผูRปฏิบัติงานขpาวทำงานอยpางไมpละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคล คือ
การมองยRอนกลับหากผูRปฏิบัติงานขpาวตRองตกเป~นบุคคลในขpาว หากผูRปฏิบัติงานขpาวคาดหวังใหRผูRอื่น
นำเสนอขp า วของตนอยp า งไร ก็ ใหR ป ฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะนั้ น สิ่ ง ใดที่ ไมp ตR อ งการใหR ผูR อื่ น นำเสนอ
ผูRปฏิบัติงานขpาวก็ไมpควรนำเสนอเชpนกัน
โดยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอขpาวที่ไมpละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อออนไลนj สื่อวิทยุ
และโทรทัศนj ดังนี้
แนวปฏิบัติสำหรับองค%กรสื่อ และกองบรรณาธิการ
1) กองบรรณาธิ ก าร ตR อ งมี ค วามละเอี ย ดอp อ นตp อ การเคารพสิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลในขp า ว เชp น
ปกป†ดอัตลักษณjของแหลpงขpาวเมื่อจำเป~น ไมpนำเสนอภาพผูRสูญเสียหรือผูRเสียชีวิตอยpางไมpเหมาะสม
ไมpเป†ดเผยขRอมูลสpวนบุคคลเกินความจำเป~นของขpาว ฯลฯ
2) องคjกรสื่อ ตRองใหRความสำคัญกับการละเมิดหรือกระทบตpอสิทธิของบุคคล มากกวpาการมุpง
ผลประโยชนjทางธุรกิจจากการนำเสนอเนื้อหา
3) การตัดสินใจนำเสนอขRอมูลของผูRปฏิบัติงานขpาวควรไดRรับความคุRมครองสิทธิการทำหนRาที่
โดยปราศจากการการแทรกแซงจากอำนาจรัฐ การเมือง แหลpงทุน
เสรีภาพของผูRปฏิบัติงานขpาวในการตัดสินใจนำเสนอขRอมูลถือเป~นหัวใจสำคัญของการทำงานสื่อ
แตpหลายครั้งที่ผูRปฏิบัติงานสื่อถูกแทรกแซงการทำงานจากอำนาจรัฐ การเมือง แหลpงทุน หรือองคjกร
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สื่อเอง เพื่อมุpงหวังผลประโยชนjหรือผลลัพธjที่ตRองการ และนำไปสูpการนำเสนอเนื้อหาที่ไปละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคลของผูRที่เป~นขpาว ดังนั้น ผูRปฏิบัติงานขpาวควรไดRรับความคุRมครองสิทธิ
การทำหนRาที่เพื่อนำเสนอขRอมูลที่ถูกตRอง และไมpเป~นสpวนหนึ่งของผูRที่สpงผลกระทบทางลบใหRผูRอื่น ที่
ไมpไดRเป~นไปเพื่อประโยชนjสาธารณะ
4) องคj ก รสื่ อ ควรสนั บ สนุ น ผูR ป ฏิ บั ติ งานใหR มี ค วามรูRในเรื่อ งของการทำงานที่ ไมp ล ะเมิ ด สิ ท ธิ
สpวนบุคคล และสิทธิมนุษยชน อาจอยูpในรูปแบบของการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูRความเขRาใจ
การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาในอดีต ตpอแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไมpใหRละเมิดสิทธิมนุษยชน
และสิทธิสpวนบุคคล
5) องคjกรสื่อควรรับผิดชอบเมื่อเกิดขRอผิดพลาด รับฟ}งเสียง และขRอรRองเรียนจากผูRชมผูRฟ}ง
องคjกรสื่อควรรับฟ}งเสียง และขRอรRองเรียนจากผูRชมผูRฟ}งอยpางสม่ำเสมอ และมีความรับผิดชอบ
ตpอการปฏิบตั งิ านของตน โดยขอโทษ ปรับปรุง และแกRไขเมื่อเกิดความผิดพลาดใหRเร็วที่สุดทางสื่อนั้นๆ
ตpอสาธารณะ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยpางเครpงครัด
แนวปฏิบัติสำหรับผู^ปฏิบัติงานข@าว
1) ผูRปฏิบัติงานขpาวตRองรูRถึงหลักการ และกฎหมายเพื่อไมpทำงานโดยละเมิดสิทธิมนุษยชน
และสิทธิสpวนบุคคล
สาเหตุหนึ่งของการนำเสนอขpาวที่นำไปสูpการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคล คือ
ผูR ป ฏิ บั ติ งานขp า วขาดความรูR ค วามเขR า ใจในหลั ก การ และกฎหมายที่ เกี่ ย วขR อ งกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ซึ่งนำไปสูpการปฏิบัติงานที่เสี่ยงตpอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ดังนั้นการมีความรูR และ
คำนึงถึงเรื่องนี้อยูpเสมอในการปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญ
2) ผูR ป ฏิ บั ติ งานขp าวตR อ งมี ค วามไหวรูRตp อ ประเด็ น ความเปราะบางทางสั งคม ในลั ก ษณะอั น
แตกตpางของบุคคล ตRองเรียนรูRความแตกตpางทางสังคม วัฒนธรรม และกรอบประเพณีหรือวัฒนธรรม
ตpางๆ เพื่อนำเสนอเนื้อหาในลักษณะที่สรRางการยอมรับและเขRาใจ
3) ผูRปฏิบัติงานขpาวตRองประสานงานกับหนpวยงานดRานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในเหตุการณjที่
เปราะบาง
ในสถานการณjที่เปราะบาง เชpน เด็กและเยาวชน ความขัดแยRงทางชาติพันธุj ฯลฯ ผูRปฏิบัติงาน
ขpาวควรตRองทำงานรpวมกับหนpวยงานดRานสิทธิมนุษยชน เพื่อปzองกันการปฏิบัติงานขpาวที่อาจเสี่ยงตpอ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
4) ผูRปฏิบัติงานขpาวตRองนำเสนอโดยปราศจากอคติในใจที่สpงผลตpอมุมมองในการนำเสนอขpาว
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูRเป~นขpาว
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ผูRปฏิบัติงานขpาวตRองระมัดระวังไมpใหRอคติที่ตนเองอาจมีตpอบุคคล สถานที่ เหตุการณj และอื่นๆ สpงผล
ตpอมุมมองในการนำเสนอขpาว แมRมนุษยjทุกคนยpอมมีอคติ แตpผูRปฏิบัติงานขpาวตRองคอยตรวจสอบตนเอง
ไมp ใหR อคติ ในใจเขRามาเป~ นตั วกลางในการพิ จารณาขRอมู ล และนำเสนอ โดยยึดแนวปฏิ บั ติในการทำงาน
เป~นหลัก เพื่อไมpใหRเกิดการนำเสนอเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูRเป~นขpาว
5) ผูRปฏิบัติงานขpาวควรหาขRอมูลอยpางรอบดRานและเที่ยงตรงโดยเตรียมทีมงาน เตรียมอุปกรณj
เตรียมประเด็นคำถาม เตรียมผูRประสานงาน เตรียมกลุpมเปzาหมายที่จะสัมภาษณj
การไดRมาซึ่งขRอมูลที่รอบดRานและเที่ยงตรงตpอทุกฝ‘ายในเหตุการณj ตRองอาศัยการวางแผนและ
เตรียมการที่ดี ดังนั้นผูRปฏิบัติงานขpางควรเตรียมทีมงาน และเตรียมอุปกรณjตpางๆ ใหRพรRอม เชpน กลRอง
เครื่องเสียง ฯลฯ เตรียมประเด็นคำถาม เตรียมผูRประสานงาน เชpน ผูRนำศาสนา หนpวยงานดRานสิทธิ
มนุษยชน หนpวยงานตpางๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวขRอง ฯลฯ และเตรียมกลุpมเปzาหมายที่จะสัมภาษณjใหRพรRอม
6) ตรวจสอบและคัดกรองขRอมูลโดยที่ไมpละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคลกpอนนำเสนอ
นำขRอมูลที่ไดRมาวิเคราะหjขRอเท็จจริงและสังเคราะหjออกมาเป~นประเด็นขpาว และตRองระบุที่มาของ
แหลpงขpาวที่ไดRรับ
การนำเสนออยpางมีความถูกตRอง และไมpสpงผลกระทบตpอศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยjและสิทธิสpวน
บุคคลของบุคคลในขpาวผูRปฏิบัติงานขpาวควรสอบถามขRอมูลจากหลายแหลpงขpาวในพื้นที่ ตรวจสอบจาก
ฝ‘ายผูRไดRรับผลกระทบและผูRมีสpวนไดRสpวนเสียตpางๆ อยpางนRอยสามแหลpงขpาว นำขRอมูลที่ไดRมาวิเคราะหj
ขRอเท็จจริงและสังเคราะหjออกมาเป~นประเด็นขpาว และตRองอRางอิงถึงที่มาของแหลpงขpาวที่ไดRรับอยpาง
ชัดเจน
7) ไมpใชRภาษาที่แสดงถึงการแบpงแยกคนหรือกลุpมคนวpามีความแตกตpางแปลกแยกในดRานใดๆ
หรือจากคนหรือกลุpมคนอื่นๆ
การนำเสนอเนื้อหาไมpควรใชRภาษาที่แสดงถึงความแตกตpางของบุคคลหรือกลุpมบุคคล เชpน ดRาน
เชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ความบกพรpองทางสุขภาพรpางกาย ฐานะทางการเงิน ศาสนา
การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมืองที่ไมpขัดตpอรัฐธรรมนูญ รักรpวมเพศ นิโกร เสื้อเหลือง เสื้อแดง
ฯลฯ ของคนหรือกลุpมคนวpาแตกตpางจากคนอื่นๆ เพราะอาจนำไปสูpการลดทอนศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยj
หรือกpอใหRเกิดความเกลียดชังกันระหวpางกลุpมคน รวมถึงการใชRความรุนแรงระหวpางกัน
8) ไมpใชRภาษาที่ทำใหRลดทอนความเป~นมนุษยj คำพูดดูถูก เหยียดหยาม ทำใหRเกิดเหมารวม และ
ตีตราผูRตกเป~นขpาว
การนำเสนอเนื้อหาไมpควรใชRภาษาที่นำไปสูpการลดทอนความเป~นมนุษยj คำพูดดูถูก เหยียด
หยาม และตีตราผูRตกเป~นขpาว เชpน โจรใตRตาเฒpาหื่นกาม ทอมโหด กะเทยคลั่ง คนอีสานโงp ชาวมุสลิมขี้
ยา ครูหื่น ฯลฯ อันทำใหRเกิดความอับอาย ถูกดูหมิ่น รูRสึกไมpเทpาเทียม และนำไปสูpผลกระทบทางลบตpอ
บุคคลหรือกลุpมบุคล
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9) ไมpควรใชRเทคนิคการนำเสนอภาพและเสียงทีท่ ำใหR รูRสึกหวาดกลัว เกิดการชีน้ ำ ปลุกระดม
ในการนำเสนอขpาวไมpควรใชRดนตรีประกอบ การจำลองภาพ การตัดตpอกราฟ†กที่ประกอบการ
ชี้นำไปในทางความรุนแรงของบุคคลหรือเหตุการณj ซึ่งอาจนำไปสูpอารมณjหดหูp หวาดกลัว สรRางอคติ
หรือการตัดสินลpวงหนRาตpอบุคลในขpาวไปในทางลบ ซึ่งกระทบตpอการดำเนินชีวิตของบุคคลเหลpานั้น
เชpน ภาพจำลองเหตุการณjการฆpาตัวตาย ดนตรีระทึกขวัญ ฯลฯ
10) หลีกเลี่ยงการถpายภาพ การนำเสนอภาพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคล หากตRอง
นำเสนอ ควรใชRกลวิธีในการถpายภาพโดยหลีกเลี่ยง หลบ หรือถpายในลักษณะกวRาง กวาด ไกล เพื่อไมpใหR
เห็นอัตลักษณjของบุคคล
ผูRปฏิบัติงานขpาวควรหลีกเลี่ยงการถpายภาพ การนำเสนอภาพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิ
สpวนบุคคล เชpน ภาพเด็ก ผูRถูกกระทำ ผูRป‘วย ผูRสูญเสีย ผูRเสียชีวิต ผูRตRองสงสัยซึ่งยังไมpไดRถูกตัดสินวpา
กระทำผิด ญาติของบุคคลในขpาว ฯลฯ หากตRองนำเสนอ ควรใชRกลวิธีในการถpายภาพโดยหลีกเลี่ยง
หลบ หรือถpายในลักษณะกวRาง กวาด ไกล เพื่อไมpใหRเห็นอัตลักษณjของบุคคล อันนำไปสูpการเชื่อมโยง
ถึงบุคคลนั้นไดR หรือกpอใหRเกิดการไมpใหRเกียรติ ความไมpปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตRองใหR
ความคุRมครองในเรื่องนี้อยpางเครpงครัด
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงไมpควรนำเสนอภาพการลRอเลียน ภาพหลุด ภาพแอบถpาย ฯลฯ ที่ทำใหR
ผูRอยูpในภาพอับอาย
11) น้ำเสียงในการนำเสนอ รวมถึงการถpายทำวิดีโอระวังการใชRโทนเสียง ควรใชRโทนเสียงที่
สุภาพ ถูกกาลเทศะ
การนำเสนอขpาวควรมีการใชRน้ำเสียงที่มีความสุภาพ ถูกกาลเทศะ กับบุคคลและเหตุการณj เพื่อ
ไมpใหRเกิดการตีความไปในทางที่ลดทอนดูหมิ่น ประณาม ไมpใหRเกียรติบุคคลในขpาว
12) การนำเสนอภาพ เสียง เนื้อหา รวมถึงการไลฟ•สดเหตุการณj ควรไดRรับความยินยอมจาก
แหลpงขpาวกpอนนำเสนอออกไป โดยเฉพาะอยpางยิ่งหากเป~นเรื่องที่เปราะบาง
การนำเสนอเหตุการณjโดยเฉพาะที่เป~นประเด็นเปราะบาง อpอนไหว ผูRปฏิบัติงานขpาวควรขอ
อนุญาตแหลpงขpาว หรือผูRปกครองของแหลpงขpาวกpอนนำเสนอภาพ เสียง และเนื้อหา เพราะอาจสpงผล
กระทบทางลบตามมาที่เกี่ยวขRองกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคล
13) ไมpรายงานขRอมูลการทำแผนประกอบตpอสาธารณะ รวมทั้งสื่อตRองระวังไมpควรถpายภาพที่มี
เครื่องพันธนาการ โซpตรวน โซpลpาม กุญแจเทRา กุญแจมือ เพราะในคดีอาญา ตRองสันนิษฐานไวRกpอนวpา
ผูRตRองหาหรือจำเลยไมpมีความผิด
สื่อไมpควรรายงานขRอมูลในการทำแผนประกอบตpอสาธารณะ เพราะอาจเกิดการทำรRายผูRตRองหา
ซึ่งเป~นการตัดสินโดยประชาชน รวมทั้งสื่อตRองระวังไมpควรถpายภาพที่มีเครื่องพันธนาการ โซpตรวน โซp
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ลpาม กุญแจเทRา กุญแจมือ เพราะในคดีอาญา ตRองสันนิษฐานไวRกpอนวpาผูRตRองหาหรือจำเลยไมpมีความผิด
การนำเสนอภาพที่มีเครือ่ งพันธนาการจะทำบุคคลในขpาวถูกตัดสินวpาผิดในสายตาของสังคม
14) ไมpนำเสนอขpาวในลักษณะที่กpอใหRเกิดการตัดสินผูRตRองสงสัยวpาเป~นผูRกระทำผิดไปกpอนจะมี
คำตัดสินจริง
ผูRตRองสงสัยยังถือวpาบริสุทธิ์จนกวpาจะพิสูจนjไดRวpาผิดจริง ดังนั้นการนำเสนอขpาวไมpควรใชRถRอยคำ
ภาพ หรือการเลpาเรื่องที่กpอใหRเกิดการตัดสินวpาผิดไปกpอนลpวงหนRา รวมถึงหลีกเลี่ยงการเป†ดเผยขRอมูล
สpวนบุคคลของผูRตRองสงสัยจนกวpาจะพิสูจนjไดRวpาผิดจริง
15) ไมpควรถามคำถามทีต่ อกย้ำความรูRสึกแหลpงขpาว
ในการสัมภาษณjแหลpงขpาว ผูRปฏิบัติงานขpาวไมpควรใชRคำถามที่ตอกย้ำความรูRสึกสูญเสีย ความ
เจ็บปวดในใจ ซึง่ ถือเป~นการซ้ำเติมผูRประสบเหตุการณj
16) หRามเป†ดเผยขRอมูลสpวนตัวของแหลpงขpาวจนทำใหRเกิดความเสียหายหรือลดทอนความเป~นมนุษยj
การเป†ดเผยขRอมูลสpวนบุคคลของแหลpงขpาวอาจนำไปสูpความไมpปลอดภัย ถูกดูหมิ่น หรือเหยียด
หยามตpอแหลpงขpาวผูRปฏิบัติงานขpาวควรคุRมครองตัวตนของผูRที่ตกเป~นเหยื่ออาชญากรรม โดยตRองสรRาง
ความสมดุ ล ระหวp า งสิ ท ธิ ใ นการรั บ รูR ข องประชาชน และสิ ท ธิ สp ว นบุ ค คลของผูR ที่ ต กเป~ น เหยื่ อ
อาชญากรรม
17) รายงานขpาวโดยไมpเนRนน้ำหนักลงไปที่เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา หรือความเชื่อ ที่ไมpไดR
เกี่ยวขRองกับเหตุผลของการกระทำผิด
ในเหตุการณjขpาวที่ผูRกระทำความผิดเป~นบุคคลตpางเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา หรือความเชื่อ
ควรเนR น น้ ำหนั ก ที่ ก ารกระทำผิ ด เฉพาะตั วของบุ ค คลนั้ น ไมp ใชp เนR นน้ ำหนั กลงไปที่ เชื้ อชาติ ศาสนา
ภูมิลำเนา หรือความเชื่อ ที่ไมpไดRเกี่ยวขRองกับเหตุผลของการกระทำผิด เพราะจะทำใหRเกิดภาพเหมารวม
และเสื่อมเสียตpอผูRที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา หรือความเชื่อโดยรวม
18) ไมpบุกรุกพื้นที่เคหสถานของแหลpงขpาว
ผูRปฏิบัติงานขpาวไมpควรรุกล้ำพื้นที่เคหสถานของแหลpงขpาว เพียงจุดประสงคjเพื่อตRองการไดRขpาว
ซึ่งถือเป~นการละเมิดสิทธิสpวนบุคคล และอาจเกิดอันตรายกับแหลpงขpาว แมRแหลpงขpาวจะอยูpในพื้นที่
สาธารณะผูRปฏิบัติงานขpาวควรตRองคำนึงถึงความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยjแหลpงขpาวใน
สถานที่บางแหpง เชpน โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ
19) หลีกเลี่ยงวิธีการรุมลRอม แยpงชิงคำถามตpอแหลpงขpาว หรือผูRตกเป~นขpาว
วิธีการรุมลRอม ตั้งคำถามแยpงชิงกันในกลุpมนักขpาว อาจทำใหRแหลpงขpาว หรือเกี่ยวขRองในขpาวที่ไมp
คุRนเคยกับวิธีการดังกลpาวตRองตกอยูpภายใตRแรงกดดันมากเกินความจำเป~น ควรหลีกเลี่ยงดRวยการขอนัด
สัมภาษณj
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กรณีศึกษา ข@าวการเสียชีวิตของน^องชมพู@
คดีนRองชมพูpเด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่หายออกจากบRานพักที่บRานกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร กpอนจะพบวpาเสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟ หpางจากบRานพักประมาณ 5 กิโลเมตร เหตุการณj
เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 การนำเสนอขpาวการเสียชีวิตนRองชมพูpของมีลักษณะของการละเมิด
สิทธิสpวนบุคคล และไมpคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจนมีนักวิชาการ และหนpวยงานที่เกี่ยวขRองกับเด็ก
และเยาวชนขอใหRตรวจสอบและบังคับใชRกฎหมายกับองคjกรสื่อที่มีการปฏิบัติงานไมpเหมาะสมตาม
หลักจริยธรรมในหลายๆ เรื่อง ดังนี้
การลงรายละเอียดเกินความจำเป~น เชpน การจำลองภาพความรุนแรง (Immersive Graphic)
ลำดับขั้นตอนการลpวงละเมิดทางเพศ และเผยแพรpภาพจำลองที่ไมpเหมาะสม ซึ่งเป~นการซ้ำเติม และ
สpงผลกระทบตpอสภาพจิตใจของครอบครัว
ภาพที่ 5.2 แสดงภาพจำลองบาดแผลตามรpางกายนRองชมพูp

ที่มา: อมรินทรjทีว,ี https://www.amarintv.com/news/detail/33711 สืบคRนเมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2563
การใชRภาพเด็กหญิง ไมpคาดตาหรือเบลอภาพ การแอบถpายภาพบุคคลในครอบครัว ซึ่งอาจ
สpงผลกระทบทางลบตามมาตpอครอบครัว และการละเมิดสิทธิสpวนบุคคล รวมถึงสิทธิเด็ก
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การนำเสนอเนื้อหาที่อาจนำไปสูpการชี้นำใหRสังคมเกิดการตัดสินบุคคลไปในทิศทางหนึ่งกpอน
การตัดสินจริงการนำเสนอในลักษณะที่กลpาวมาทำใหRสังคมเกิดความเขRาใจผิดในตัวเด็กหญิง ครอบครัว
และผูRเกี่ยวขRอง รวมถึงสรRางความขัดแยRงในกลุpมญาติและชุมชน เชpน การนำเสนอ หรือการสัมภาษณj
ในลักษณะชี้นำใหRเกิดความสงสัยนายไชยjพล วิภา หรือลุงพลวpาเป~นผูRกpอเหตุ การนำเสนอเรื่องการใหR
คนในครอบครัวดื่มน้ำสาบาน เป~นตRน
การป}¥นประเด็นที่นอกเหนือไปจากการติดตามความคืบหนRาของคดี เพื่อหวังการไดRรับความนิยม
จากประชาชน เชp น การติ ดตามการใชR ชี วิ ตของลุ งพล ลุ งของนR องชมพูp จนคลR ายรายการเรี ยลลิ ตี้ โชวj
การรายงานขRอมูลสpวนบุคคลที่ไมpไดRเกี่ยวขRองกับคดี การรายงานเชื่อมโยงเรื่องของไสยศาสตรj การลRวงลึก
ขRอมูลสpวนตัววpาใครคือบิดามารดาแทRจริง เป~นตRน
ภาพที่ 5.3 แสดงการป}¥นประเด็นนอกเหนือไปจากการติดตามความคืบหนRาของคดี

ที่มา: อมรินทรjทีว,ี https://www.amarintv.com/news/detail/41906 สืบคRนเมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2563
การนำเสนอในลักษณะดังกลpาว แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของสื่อมวลชน ตpอบุคคลที่
ตกเป~นขpาวโดยสื่อมวลชนไมpคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป~นมนุษยj และซ้ำเติมความทุกขjและ
โศกนาฏกรรมแกpผูRที่ตกเป~นขpาว นอกนี้ผูRประสบเคราะหjยังเป~นเด็กที่ควรตRองไดRรับการปกปzองสิทธิเป~น
อยpางยิ่ง
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3. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอข@าวเกี่ยวกับความรุนแรง
การนำเสนอขpาวหรือถpายทอดสดความรุนแรง โดยเฉพาะภาพการทำรRายตัวเองหรือการทำรRาย
ผูRอื่น ผpานสื่อและชpองทางสังคมออนไลนj ไมpควรทำอยpางยิ่ง เนื่องจากเป~นการสpงตpอความนpากลัวและ
ฉายภาพความรุนแรงซ้ำ อาจกpอใหRเกิดพฤติกรรมเลียนแบบไดRทั้งในเด็กและผูRใหญpที่ตpางก็ยpอมมีวุฒิ
ภาวะและความเปราะบางทางจิตใจที่แตกตpางกัน นอกจากนี้ ยิ่งเป~นการเพิ่มความกดดันใหRเจRาหนRาที่ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความกดดันใหRผูRกpอเหตุมากยิ่งขึ้น สื่อมวลชนจึงตRองเพิ่มความระมัดระวัง
และคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวรpวมดRวย (กรมสุขภาพจิต, 2559)1
สpวนมากแลRวนั้นภาพขpาวอาชญากรรมมักจัดเป~นภาพขpาวเฉพาะดRานที่ใหRความรูRสึกในทางลบ
ที่มักปรากฏสภาพความรุนแรง สรRางความตื่นตระหนกและสามารถสรRางความสัมพันธjทางอารมณj
ใหRกับผูRชมหรือผูRรับสาร ในลักษณะของภาพที่กpอใหRเกิดความรูRสึกกลัว ขยะแขยง อุจาดตา แสดงใหR
เห็นถึงความโหดรRานทารุณ เชpน ภาพขpาวที่แสดงสภาพศพในลักษณะสยดสยอง ภาพผูRเสียชีวิตจาก
อุ บั ติ เหตุ หรือ จากภั ยพิ บั ติ ที่ รRายแรง โดยขp าวที่ มี ค วามรุน แรงนั้ น สามารถนิ ยามความหมายตาม
ลักษณะดังตpอไปนี้2
1) ภาพขp า วที่ แ สดงใหR เห็ น ถึ งผูR ก ระทำกำลั งกระทำความรุ น แรง ซึ่ งผูR ก ระทำอาจหมายถึ ง
สิ่งมีชีวิต ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไขRเจ็บที่กำลังกระทำความรุนแรง อันกpอใหRเกิดอาการ
บาดเจ็บหรือตาย
2) ภาพขpาวที่แสดงใหRเห็นถึงผลการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผูRถูกกระทำ ซึ่งผูRถูกกระทำ
หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ถูกกระทำใหRเกิดการบาดเจ็บหรือตาย ทั้งทางรpางกายและจิตใจจากการกระทำ
ใด ๆ นั้น ตลอดจนทรัพยjสินถูกทำลาย เชpน ภาพผูRเสียชีวิต ภาพซากรถยนตjที่พังยับเยิน ภาพอาคาร
บRานเรือนทีไ่ ดRรับความเสียหาย พังพินาศ ภาพของการถูกทำรRายทางจิตใจ เสียใจ โกรธ โมโห เป~นตRน
สำหรับขpาวที่มีความรุนแรงนั้น สาเหตุหนึ่งอาจเกิดขึ้นไดRจากความขัดแยRง แตpอยpางไรก็ตาม
หากพิจารณาจากการใหRนิยามความหมายของนักวิชาการขRางตRน อาจกลpาวไดRวpาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
อาจไมpจำเป~นตRองเกิดจากความขัดแยRงเสมอไป เชpน ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ ความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ เป~นตRน แตpขpาวที่เป~นความขัดแยRงนั้นสาเหตุมักเกิดจากความขัดแยRงกันของมนุษยjตั้งแตp
2 กลุp ม หรือฝ‘ ายขึ้ น ไป ที่ มี ความคิ ดเห็ น ตp อปรากฏการณj ที่ เกิ ดขึ้ น และประเด็ น ทางสั งคมตp าง ๆ ที่
แตกตpางกันออกไป
1

กรมสุขภาพจิต, การนำเสนอข0าวความรุนแรงที่ส0งผลกระทบต0อจิตใจสาธารณชน, (กรุงเทพฯ : ข0าวสารกรม
สุขภาพจิต, 2559)
2
ดาราณี จักรัตนR, ผลกระทบของการนำเสนอภาพข0าวอาชญากรรมที่มีเนื้อหาความรุนแรงบนหนWาหนังสือพิมพRประชา
นิยมรายวันต0อเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม0, (เชียงใหม0 : มหาวิทยาลัยแม0โจW, 2551), 23.
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อยpางไรก็ตาม เมื่อการเกิดความขัดแยRงขึ้นแลRวระหวpางบุคคลตั้งแตp 2 ฝ‘ายขึ้นไป จำเป~นหรือไมp
ที่ตRองเกิดความรุนแรงขึ้น ดังที่กลpาวไปแลRววpาความขัดแยRงมักนำไปสูpความรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งในที่สุด เชpน ความรุนแรงทางวาจา ความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางสังคม หรือความรุนแรง
ภายในจิตใจ เป~นตRน เนื่องจากคูpขัดแยRงยpอมมีความตRองการมีอิทธิพลทางความคิดและ/หรือทางการ
กระทำตpออีกฝ‘าย และพยายามโนRมนRาวใจใหRเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ทั้งนี้ ถึงแมRวpาบpอยครั้ง
ประเด็นความขัดแยRงจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปสูpประเด็นความรุนแรง แตpก็ไมpอาจมีหลักฐานหรือ
งานวิจัยมากพอที่จะกลpาวสรุปไดRวpาเมื่อเกิดความขัดแยRงแลRวจะตRองมีความรุนแรงเกิดขึ้นเสมอไป แตp
อาจเกิดการพัฒนาขึ้นก็เป~นไดR โดยในบทความวิชาการของ ขจรจิต บุนนาค3 ไดRเสนอวpา ความรุนแรง
นั้นไมpเป~นธรรมชาติ และสามารถลด หรือหลีกเลี่ยงไมpใหRเกิดขึ้นไดR แตpความขัดแยRงนั้นเป~นธรรมชาติ
ไมp ส ามารถหลี ก เลี่ ย งไดR และสั ง คมจำเป~ น ตR อ งมี ค วามขั ด แยR ง ในระดั บ ที่ เหมาะสมเพื่ อ ใหR สั ง คม
เจริญกRาวหนRา
โดยแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ส ำหรั บ การนำเสนอขp า วเกี่ ย วกั บ ความรุ น แรงสำหรั บ สื่ อ มวลชนและ
สื่อออนไลนjไดRดังตpอไปนี้
แนวปฏิบัติสำหรับองค%กรสื่อ และกองบรรณาธิการ
1) ควรกำหนดประเด็นการนำเสนอขpาวความรุนแรงอยpางรอบดRาน
โดยกองบรรณาธิการสื่อมวลชนจะตRองนำเสนอใหR เห็ นถึงผลกระทบที่ เกิดจากความรุนแรง
ดังกลpาวอยpางรอบดRาน ทั้งผลกระทบในระดับป}จเจกบุคคลและและผลกระทบในระดับสังคม ซึ่งจะตRอง
มีขRอมูลประกอบและชี้ใหRเห็นถึงผลกระทบตpาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณjความรุนแรงดังกลpาวที่
ถูกนำเสนอออกไปโดยใหRความรูR สรRางความตระหนัก เสริมสรRางความเขRาใจที่ถูกตRอง ดRานการปรับตัว
ในชีวิต ตลอดจนสรRางกำลังใจกับผูRที่กำลังรูRสึกทRอแทRในชีวิต
2) ไมpควรถpายทอดสดและผลิตซ้ำภาพ เสียง และเนื้อหาขpาวที่มีรุนแรง
สถานี โทรทั ศ นj แ ละสถานี วิ ท ยุ ค วรกำหนดนโยบายหR า มใหR มี ก ารถp า ยทอดสดและไลฟ• ส ด
สถานการณjความรุนแรง โดยควรมีการหนpวงเวลาในการออกอากาศ ประมาณ 10-15 นาที หรือตาม
ความเหมาะสม โดยใหRผูRสื่อขpาวภาคสนามสpงภาพขpาวใหRทางกองบรรณาธิการของชpองหรือสถานีไดR
ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาขpาวที่ตRองการนำเสนอ รวมถึงไมpควรผลิตซ้ำหรือตอกย้ำความ
รุนแรงโดยการนำเสนอภาพขpาวที่มีความรุนแรงซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบ ควรนำเสนอภาพขpาวบริเวณ

3

ขจรจิต บุนนาค, ความขัดแยWง VS ความรุนแรง, (กรุงเทพฯ : วารสารนักบริหาร, กรกฎาคม - สิงหาคม, 2554),

136-144.
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สถานที่เกิดเหตุหลังจากสถานการณjคลี่คลายไปแลRวแทน การติดตามความคืบหนRาของสถานการณj
การแสวงหาแนวทางในการแกRไขความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป~นตRน
3) ควรมุpงเนRนการนำเสนอขpาวเชิงปzองกันและแกRไขป}ญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
โดยสถานีโทรทัศนjและสถานีวิทยุควรตRองมีนโยบายนำเสนอขpาวเกี่ยวกับแนวทางการแกRไข
ป}ญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น และเป~นแนวทางการแกRไขป}ญหาจากหลากหลายมุมมอง หลากหลายมิติ
เชpน การนำเสนอขpาวแนวทางการแกRไขป}ญหาการทะเลาะวิวาทของกลุpมนักเรียนอาชีวะ ควรตRองมีการ
นำเสนอขpาวการแกRป}ญหาจากผูRเกี่ยวขRองในระดับครอบครัว และผูRเชี่ยวชาญในระดับองคjกร สังคม
หรือในระดับนโยบาย เป~นตRน ตลอดจนการนำเสนอมุมมองที่สรRางจิตสำนึกในดRานคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหRบุคคลไมpกระทำผิด
ในการนำเสนอขpาวความรุนแรงนั้น สื่อมวลชนไมpควรนำเสนอเพียงแตpปรากฏการณjความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในขpาวเทpานั้น แตpควรนำเสนอถึงมุมมองหรือแงpคิดเชิงบวกเพื่อสรRางจิตสำนึกในดRานคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ ปzองกันการเกิดความรุนแรงซ้ำไปอยpางควบคูpกัน
4) การนำเสนอขpาวความรุนแรงในสื่อมวลชนและสื่อออนไลนjควรมีการกำหนดกลุpมผูRชมผูRฟ}ง
โดยสถานีโทรทัศนjและสถานีวิทยุควรมีการจัดเรตติ้งขpาวที่มีความรุนแรงในระดับตpาง ๆ วpามี
ความเหมาะสมกับผูRชมในกลุpมใดหรือชpวงวัยใด โดยมีการขึ้นขRอความหรือสัญลักษณjเตือนผูRชม ผูRฟ}งวpา
ขpาวที่ถูกนำเสนอนั้นมีความรุนแรงระดับใด เชpนเดียวกับการนำเสนอรายการประเภทตpาง ๆ ของสถานี
โดยเฉพาะการนำเสนอขpาวสารผpานแพลตฟอรjมออนไลนj ซึ่งสื่อออนไลนjมีอยูpในหลายแพลตฟอรjม และ
แตpละแพลตฟอรjมมีการกำหนดกลุpมเปzาหมายของตนเองที่ชัดเจนอยูpแลRว ดังนั้น การนำเสนอขpาวความ
รุนแรงจึงควรมีการพิจารณาถึงกลุpมเปzาหมายวpาเหมาะสมกับเนื้อหาประเภทใด หรือควรมีขRอความ
หรือปzายประกาศเตือนระดับความรุนแรงของเนื้อหาขpาวที่นำเสนอใหRผูRชมไดRพิจารณาตัดสินใจกpอนที่
จะคลิกเขRาไปชมขpาวนั้น
แนวปฏิบัติสำหรับผู^ปฏิบัติงานข@าว
1) การนำเสนอที่ไมpชี้นำเป~นแนวทางในการเลียนแบบ
โดยที่สื่อมวลชนจะตRองไมpนำเสนอขpาวที่อาจกpอใหRเกิดความรุนแรงในรูปแบบเดียวกันซ้ำอีกดRวย
การนำเสนอวิธีการหรือรูปแบบที่กpอใหRเกิดความรุนแรง เชpน วิธีการฆpาตัวตาย วิธีการทำรRายเหยื่อ
ความรRายแรงอุปกรณjที่ใชRในการกpอเหตุ เป~นตRน
2) ไมpควรตัดตpอและใสpเทคนิคที่กpอใหRเกิดความรุนแรงเพิ่มเติมใหRมากยิ่งขึ้น
ในการนำเสนอขpาวความรุนแรงนั้น ไมpควรมีการตัดตpอภาพและมีการใชRเสียงประกอบภาพขpาวที่
ตอกย้ำหรือขยี้อารมณj เชpน การเพิ่มเสียงระเบิดดังกวpาที่ควร การเนRนเสียงป¦นที่ยิงตอบโตRกันการ
นำเสนอบทสนทนาที่หยาบคาย เพราะอาจทำใหRเกิดความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น
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3) ไมpควรใชRภาษาและวิธีการเลpาเรื่องที่ตอกย้ำความรุนแรง
โดยการใชRภาษาของสื่อมวลชนในการนำเสนอขpาวสารความรุนแรงนั้น จะตRองไมpมีเจตนาที่สpอ
ไปในทางสpงเสริมใหRเกิดความรุนแรงในประเด็นตpาง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อเป~นการปลุกระดมใหR
คูpขัดแยRงเกิดการตpอตRานระหวpางกัน รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพของผูRตกอยูpในสภาพทRอแทRสิ้น
หวังหรือลงรายละเอี ยดของการฆp าตั วตายและไมp ควรเสนอขp าวเพื่ อความตื่ น เตR น เรRาใจ กp อใหR เกิ ด
ความรูRสึกสะเทือนใจ ซ้ำเติมความทุกขjหรือโศกนาฏกรรมที่มากเกินไป
4) นำเสนอภาพและเนื้อหาขpาวที่เป~นกลางไมpเอนเอียงไปฝ‘ายหนึ่งฝ‘ายใด
หากความรุนแรงที่เกิดขึ้นและปรากฏเป~นขpาวนั้นเกิดจากความขัดแยRงของบุคคล การนำเสนอ
ขpาวความรุนแรงตRองมีความเป~นกลางไมpเอนเอียงไปฝ‘ายหนึ่งฝ‘ายใด และมีความเป~นธรรมตpอคูpขัดแยRง
ทั้ งสองฝ‘ า ยทั้ งผูR ก ระทำหรื อ ผูR ถู ก กระทำ สื่ อ มวลชนไมp ค วรเป~ น ผูR ตั ด สิ น หรื อ เป~ น ผูR ชี้ น ำการตั ด สิ น
พฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้น ควรใหRเป~นหนRาที่ของฝ‘ายกฎหมายในการพิจารณาตัดสินความผิด
ที่เกิดขึ้นจากความรุนแรง
5) การนำเสนอที่ไมpใหRบุคคลในขpาวตกเป~นเหยื่อไดRรับผลกระทบหรือไดRรับความเสียหายหรือ
ไดRรับผลกระทบ
โดยเหตุการณjหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น ไมpวpาจะเป~นความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ หรือ
ความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแยRงของมนุษยjนั้น ยpอมปรากฏภาพของผูRเสียหายหรือไดRรับผลกระทบ
จากความรุนแรงดังกลpาว สื่อมวลชนจึงจำเป~นตRองนำเสนอภาพของผูRเสียหายโดยคำนึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชนของผูRเสียหายหรือผูRตกเป~นเหยื่อโดยเครpงครัด ทั้งภาพถpาย ชื่อ นามสกุล แหลpงที่อยูpอาศัย
เป~นตRน
6) การนำเสนอขpาวเกี่ยวกับความเชื่อสpวนบุคคลหรือกลุpมคนไมpควรชี้นำไปสูpความขัดแยRงและ
ความรุนแรง
ในการนำเสนอประเด็นขpาวเกี่ยวกับความเชื่อสpวนบุคคล เชpน ความเชื่อเรื่องศาสนา สิ่งลี้ลับ
การเมือง (การแบpงฝ}กแบpงฝ‘าย) ที่ยังไมpสามารถพิ สูจนjไดRดRวยหลักฐานทางวิทยาศาสตรj หรือหลัก
ตรรกศาสตรj สื่อมวลชนไมpควรชี้นำใหRเกิดพฤติกรรรมทางใดทางหนึ่งหรือใหRขRอมูลสนับสนุนขRางใด
ขRางหนึ่งโดยเฉพาะ
7) การรายงานขpาวความรุนแรงควรมีการใชRน้ำเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหาขpาวและไมpควรใชR
น้ำเสียงที่สรRางอารมณjใหRผูRชมผูRฟ}งเกิดความรูRสึกเพิ่มมากขึ้น
การใชR น้ ำ เสี ย งของผูR สื่ อ ขp า วหรื อ ผูR ป ระกาศขp า วที่ ส รR า งอารมณj อาจสp ง ผลใหR ผูR ช มผูR ฟ} ง เกิ ด
ความรูRสึกเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณjความรุนแรงนั้น การใชRน้ำเสียงมีความเป~นกลาง ไมpเรRาอารมณj
จะชpวยผpอนคลายอารมณjของผูRชมผูRฟ}งและลดการสรRางความรุนแรงตpอเนื่องไดR
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8) ควรเลื อ กใชR ถR อ ยคำหรื อ ขR อ ความในการนำเสนอขp า วความรุ น แรงที่ มี ค วามสุ ภ าพไมp
หยาบคายและเป~นทางการ
การนำเสนอขpาวความรุนแรงจำเป~นตRองมีการใชRถRอยคำหรือขRอความในการถpายทอดเนื้อหา
ขpาวสารที่มีความสุภาพมากกวpาขpาวทั่วไป เนื่องจากภาษาขpาวที่สุภาพนั้นจะมีสpวนชpวยลดความรุนแรง
ของเนื้อหาขpาวและความรูRสึกเชิงอารมณjของผูRชมผูRฟ}งไดR
9) การสัมภาษณjแหลpงขpาวทางสื่อโทรทัศนjและวิทยุควรมีการซักซRอมประเด็นคำถาม
หากมีการสัมภาษณjแหลpงขpาวเพื่อเผยแพรpภาพและ/หรือเสียงทางสื่อโทรทัศนjและวิทยุ ผูRสื่อขpาว
ควรมีการซักซRอมประเด็นในการพูดคุยหรือสัมภาษณjกับแหลpงขpาว เพื่อใหRแหลpงขpาวไดRมีการเตรียมตัว
หรือเรียบเรียงขRอมูลใหRเหมาะสม และไมpควรสัมภาษณjนอกประเด็นที่ไดRแจRงแหลpงขpาวไวRลpวงหนRา และ
ไมpควรสัมภาษณjแหลpงขpาวในขณะอยูpในอาการตื่นเตRนหรือหวาดกลัวตpอความรุนแรง
กรณีศึกษา กราดยิงโคราช
จากกรณี เกิ ดเหตุ ท หารคลุR ม คลั่ งกp อเหตุ ยิงผูR บั งคั บ บั ญ ชาพรRอมแมp ยายของผูR บั งคั บ บั ญ ชา
เสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นไดRขับรถไปยังคลังอาวุธภายในคpายทหารแลRวจึงขับรถฮัมวี่พรRอม
อาวุธสงครามจำนวนมากหลบหนีเขRาตัวเมือง ระหวpางทางคนรRายไดRใชRอาวุธที่ขนมากราดยิงชาวบRานที่
สัญจรไปมาและตำรวจที่เขRาระงับเหตุทำใหRมีผูRเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก จากนั้นทางตำรวจ
ทหารและฝ‘ายปกครองสนธิกำลังป†ดลRอมหRางเทอรjมินอล 21 ที่ผูRกpอเหตุซpอนตัวอยูpเป~นเวลานานกวpา
17 ชั่วโมง โดยมีประชาชนจำนวนมากติดอยูpในหRางดRวย ภายหลังจากนั้น ผูRบัญชาการตำรวจภูธรภาค
3 ยืนยันวpาผูRกpอเหตุถูกวิสามัญฆาตกรรมแลRวเมื่อเวลาประมาณ 9.00 น.วันที่ 9 กุมภาพันธj 2563 โดย
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมผูRบาดเจ็บและฟ}งรายงานสรุปเหตุการณj ยืนยันมีผูRเสียชีวิตทั้งหมด 31 ราย
บาดเจ็บ 57 ราย4 (BBC Thai, 2563: ออนไลนj)
กรณีดังกลpาวนอกจากจะสรRางความสูญเสียใหRกับประชาชนจำนวนมากแลRว สื่อมวลชนซึ่งทำ
หนRาที่ในการเผยแพรpขRอมูลขpาวสาร และนำเสนอขpาวเหตุการณjดังกลpาวไดRถูกวิพากษjวิจารณjการทำ
หนRาที่ของสื่อมวลชนตามหลักจริยธรรมวิชาชีพเป~นอยpางมาก ซึ่งสpงผลใหRสื่อมวลชนบางรายตRองจpาย
คpาปรับเนื่องจากการนำเสนอขpาวเหตุการณjความรุนแรงดังกลpาวอยpางขาดจริยธรรม ทั้งนี้ มีสื่อมวลชน
หลายสำนั ก ขp าวไดR ล ะเมิ ด จริย ธรรมสื่ อ มวลชนดR วยการนำเสนอขp าวอยp างขาดความรับ ผิ ด ชอบใน
ประเด็ น ตp าง ๆ ไมp วpาจะเป~ น กรณี ที่ บ างสถานี โทรทั ศนj ไดR มี การถp ายทอดสดและติ ดตามเหตุ การณj
ดังกลpาวอยpางตpอเนื่อง ดRวยการตั้งกลRองถpายภาพออกอากาศและ/หรือไลฟ•สดเหตุการณj ที่เกิดจาก
4

สำนักข0าวบีบีซีไทย, วิสามัญฆาตกรรมจ0าสิบเอก หลังก0อเหตุกราดยิงในโคราช, (ออนไลนR :

https://www.bbc.com/thai/live/thailand-51428500)
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สถานที่จริงแบบเรียลไทมj โดยไมpผpานกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบขRอมูล และความเหมาะสม
ของภาพที่ถูกนำเสนอออกไปจากกองบรรณาธิการขpาวเสียกpอน จึงทำใหRภาพบางเหตุการณjที่มีการใชR
ความรุนแรงถูกแพรpภาพออกไป ซึ่งในกรณีนี้ทางสถานีโทรทัศนjหรือสำนักขpาวควรมีการใหRผูRสื่อขpาว
ภาคสนามสpงขRอมูลและภาพขpาวใหRทางบรรณาการขpาวตรวจสอบและคัดกรองกpอนเพื่อความเหมาะสม
ดังนั้ น ในการนำเสนอขpาวความรุนแรงจากสถานการณj ตpาง ๆ คุณ คpาของความเป~ นขpาวจึงไมp อาจ
พิจารณาจากความสดใหมpหรือความรวดเร็วของการนำเสนอขpาวเป~นประการสำคัญ
ภาพที่ 5.4 แสดงเจRาหนRาที่กำลังเขRาระงับเหตุ “กราดยิงโคราช”

ที่มา: Sanook.com, สืบคRนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
นอกจากนี้แลRวพบวpาการนำเสนอขpาวของบางสถานีโทรทัศนjยังคงมีการถpายทอดภาพความ
รุนแรงซ้ำแลRวซ้ำเลpา เชpน มีการนำเสนอภาพการยิงตpอสูRระหวpางคนรRายกับเจRาหนRาที่ การกราดยิงเหยื่อ
ของคนรRาย ภาพผูRบาดเจ็บและเสียชีวิต เป~นตRน โดยมีการนำเสนอในทุกชpวงขpาวของสถานี ยิ่งไปกวpา
นั้นบางชpวงขpาวนำเสนอภาพความรุนแรงซ้ำไปซ้ำมาถึง 3-4 รอบ หรือมากกวpานั้น ทั้งนี้ สื่อมวลชน
หลายสำนักมีการทำภาพคอมพิวเตอรjกกราฟ†กจำลองสถานการณjเพื่อใหRผูRชมมีความเขRาใจมากขึ้น
ซึ่งในกรณีนี้จำเป~นตRองมีความระมัดระวังเป~นอยpางยิ่ง เนื่องจากภาพกราฟ†กดังกลpาวถูกสรRางขึ้นจาก
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ความเขRาใจและขRอมูลของผูRสื่อขpาว ซึ่งอาจมีความแตกตpางและคลาดเคลื่อนจากขRอมูลของเจRาหนRาที่
ตำรวจ และอาจนำมาซึ่งความสับสนของประชาชนไดR รวมทั้งในบางครั้งสื่อมวลชนบางสำนักมีการใสp
เสียงเอฟเฟคประกอบเพื่ อทำใหR ดูตื่น เตR น มากยิ่งขึ้น ซึ่ งอาจสpงผลตp อความรูRสึกของผูRชมไดR เชpน กั น
ทั้งนี้ ในการรายงานขpาวเกี่ยวกับความรุนแรงนั้น สื่อควรนำเสนอภาพขpาวที่มีความรุนแรงทั้งภาพและ
เสียงเพียงรอบเดียวในการนำเสนอขpาวแตpละชpวงเวลา โดยควรขึ้นขRอความระบุถึงระดับความรุนแรง
ของเนื้อหาที่นำเสนอ และอายุของผูRที่สมควรชมภาพขpาวดังกลpาว เพื่อใหRผูRชมใชRประกอบการพิจารณา
ในการชมขpาวความรุนแรงนั้น พรRอมกับเซนเซอรjภาพใหRมีความเหมาะสมตpอการเผยแพรp เชpน การ
ป†ดบังภาพเลือด บาดแผล อาวุธ สpวนตpาง ๆ ของรpางกายผูRเสียชีวิต เป~นตRน
ประกอบกับผูRประกาศขpาวบางรายใชRน้ำเสียงในการรายงานขpาวหรือเลpาขpาวที่มีการใสpอารมณj
โกรธ โมโห หรือมีถRอยคำหยาบคายเพื่อกลpาวโทษคนรRายรpวมกับการนำเสนอขpาวไปดRวย ถึงแมRภาพขpาว
หรือเนื้อขpาวจะระบุถึงผูRกpอเหตุการณjความรุนแรงวpาเป~นใคร มีชื่อนามสกุลอะไร แตpในฐานะสื่อมวลชน
ควรมีการรายงานขpาวดRวยความเป~นกลาง เนื่องจากบุคคลดังกลpาวยังไมpเขRาสูpกระบวนการยุติธรรม
และยังไมpถูกตัดสินคดีความ จากกรณีกราดยิงโคราช พบวpา มีผูRประกาศขpาวหลายรายที่ตัดสินผูRกระทำ
ผิดดRวยอารมณj และความรูRสึกสpวนตัว เชpน ไอRชั่ว ไอRโหด ไอRเลว เป~นตRน ซึ่งในฐานะสื่อมวลชนควร
เลือกใชRถRอยคำที่ไมpนำไปสูpความรุนแรงหรือกระตุRนอารมณjโกรธใหRกับผูRชมผูRฟ}งใหRเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดRวย
การเลือกใชRคำที่สุภาพและเป~นทางการ เชpน ผูRกpอเหตุ ผูRตRองสงสัย เป~นตRน และควรหลีกเลี่ยงการ
กลp าวถึ งชื่ อ และนามสกุ ล ถิ่ น ที่ อ ยูp ของผูR กp อ ความรุน แรงดั งกลp าว เนื่ อ งจากอาจสp งผลกระทบตp อ
ครอบครัวและบุคคลใกลRชิดทั้งทางรpางกายและจิตใจ
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ภาพที่ 5.5 แสดงจุดเกิดเหตุ ในขณะที่เจRาหนRาที่ตำรวจพิสูจนjหลักฐานเหตุ “กราดยิงโคราช”

ที่มา: มติชนออนไลนj, สืบคRนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
จากขpาวกราดยิงโคราช จะเห็นไดRวpาสื่อทุกสถานี ทุกสำนัก ไดRมีการนำเสนอภาพการสัมภาษณj
ผูRอยูpในเหตุการณj และ/หรือ ญาติผูRเสียชีวิต ซึ่งหลายครั้งภาพที่ปรากฏออกมาแสดงถึงความโศกเศรRา
เสียใจของผูRสูญ เสีย เชpน การรRองไหRเสียใจ การคร่ำครวญ การแสดงอารมณj โกรธแคRน เป~นตRน ซึ่ง
อารมณjดังกลpาวอาจเกิดขึ้นจากประเด็นคำถามที่กระทบกระเทือนจิตใจ กระตุRนความรูRสึกโกรธ โมโห
ซึ่งในกรณี นี้ สื่อมวลชนควรมี การซักซRอมหรือแจRงประเด็ น คำถามใหR ผูRถูกสัมภาษณj พิ จารณาความ
เหมาะสมและสภาพจิตใจตนเองลpวงหนRาเสียกpอน ไมpควรนำกลRองหรือไมคjไปตั้งสัมภาษณjทันทีทันใด
และควรใหRระยะเวลาผpานไปสักชpวงหนึ่งกpอนเพื่อใหRผูRถูกสัมภาษณjไดRผpอนคลายความเสียใจ หรือความ
ตื่นตระหนก เนื่องจากคุณคpาของความเป~นขpาวที่แทRจริงไมpไดRขึ้นอยูpกับระดับของอารมณjและความรูRสึก
ของแหลpงขpาว สื่อจึงไมpมีความจำเป~นตRองถpายทอดอารมณjและความรูRสึกของแหลpงขpาว โดยเฉพาะ
ความโศกเศรRาที่ใจที่เกิดขึ้นจากสถานการณjความรุนแรง
สำหรับการนำเสนอขpาวกราดยิงโคราชนั้น ยังพบวpาสื่อมวลชนสpวนใหญpใหRความสำคัญในการ
นำเสนอขpาวสารและการกรอบขpาว (Framing) ไปที่ประเด็นสถานการณjความรุนแรงและความสูญเสีย
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ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป~นสpวนใหญp โดยมุpงเนRนการสัมภาษณjเหยื่อและญาติผูRเสียชีวิต ตลอดจนผูR
ใกลRชิดผูRกpอเหตุ ถึงความรูRสึกที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุ รวมถึงปมตpาง ๆ ที่นำไปสูpการกpอเหตุกราดยิง
แตpยังขาดการนำเสนอขpาวในเชิงปzองกันหรือแนวทางการแกRไขป}ญหา เชpน การจัดการความเครียดซึ่ง
อาจนำไปสูpการกpอเหตุ แนวทางการปzองกันตนเองของประชาชนเมื่อประสบเหตุการณj ในลักษณะ
เดียวกัน การดูแลตนเองดRานสุขภาพจิตจากการเป†ดรับขpาวดังกลpาว เป~นตRน

4. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอข@าวเกี่ยวกับความขัดแย^ง
เมื่ อ มนุ ษ ยj อ ยูp กั น เป~ น กลุp ม ในลั ก ษณะของสั ต วj สั ง คม และทp า มกลางทรั พ ยากรที่ จ ำกั ด ก็
หลีกเลี่ยงไมpไดRที่จะตRองมีความขัดแยRง ความขัดแยRงในสังคมมนุษยjแยกแยะไดR 4 ประการใหญp ๆ คือ5
1) ความขัดแยRงในเรื่องผลประโยชนjทางเศรษฐกิจ เริ่มตRนจากการแบpงอาหารที่ไดRจากการไลp
ลpา ใครควรจะไดRสัดสpวนเทpาไหรp มากนRอยเพียงใด จะมีความขัดแยRงเกิดขึ้น ซึ่งในเบื้องตRนก็มักจะตัดสิน
กันโดยใชRพละกำลัง ผูRแข็งแรงที่สุดจะไดRจำนวนอาหารมากที่สุด
2) ความขัดแยRงในแงpของสถานะทางสังคม ในสังคมมนุษยjจะมีความแตกตpางกันในเรื่องเกียรติ
และศักดิ์ศรี ผูRซึ่งอยูpในฐานะไดRเปรียบก็จะตั้งตนเองเป~นผูRอยูpในฐานะสูงกวpา มีโอกาสไดRอาศัยอยูpในถ้ำที่
ใหญpโตกวpาและสะดวกสบายกวpา เป~นตRน
3) ความขัดแยRงในเรื่องของอำนาจ ใครเป~นผูRมีอำนาจในการจัดการกับทรัพยากร ใครเป~นผูRมี
อำนาจในการตั้งกฎเกณฑjตpาง ๆ ขึ้นมา อันนี้เป~นความสัมพันธjเชิงอำนาจ
4) ความขัดแยRงในเรื่องของนามธรรม เชpน ฝ‘ายหนึ่งตRองการใหRปลpอยตRนไมRใหญpไวRหนRาปากถ้ำ
เพราะมีรpมเงาและความสวยงาม อีกฝ‘ายหนึ่งตRองการตัดทิ้งเพื่อจะไดRรับแสงแดดมากกวpาเดิม ความ
ขัดแยRงในเรื่องนี้เป~นความขัดแยRงในทางนามธรรมและคpานิยม แตpก็อาจจะมีความสำคัญพอๆ กับความ
ขัดแยRงใน 3 ประการแรก หรือในบางกรณีอาจจะมีความสำคัญมากกวpาเสียดRวยซ้ำ
นอกจากนี้ ผลของความขัดแยRงซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ แงpบวก (Positive Consequences) และแงp
ลบ (Negative Consequences) หมายความวp า ความขั ดแยR งอาจเป~ นลั กษณะในทางสรR างสรรคj หรื อ
ทำลาย ถRาหากมีความขัดแยRงมากเกินไป ผลที่ตามมาก็จะเป~นไปในทางลบ อาจกลายเป~นความรุนแรงไดR
ความขัดแยRงอยูpในจุดที่เหมาะสมก็จะเกิดผลในทางบวก ซึ่งมีลักษณะเป~นการสรRางสรรคj ความขัดแยRงที่
สpงผลในทางบวก (Positive Consequences) คือ ความขัดแยRงที่นำไปสูpการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรRางสรรคj
5

ลิขิต ธีรเวคิน, ความขัดแยWงและการแกWปxญหา, (2553: วารสารสถาบันพระปกเกลWา, ปzที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม -

เมษายน), 136-144.
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สรRางแรงจูงใจในการทำงาน ทำใหRเกิดความคิดริเริ่มใหมp ๆ เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปzาหมายเดิมที่
ไมpสอดคลRองกับความเป~นจริง เกิดแนวทางแกRไขป}ญหาตpาง ๆ ที่เป~นประโยชนj หรือทำใหRเกิดคุณภาพ
ในการตัดสินใจ สpงผลใหRความตึงเครียดลดลง กระชับความสัมพันธjของบุคคลใหRดีขึ้น เกิดการยอมรับ
ความแตกตpางระหวpางบุคคล รูRจักการปรับตัว และการประสานงานรpวมกันคุณภาพชีวิตการทำงานดี
ขึ้น สpวนความขัดแยRงที่สpงผลในทางลบ (Negative Consequences) คือ ความขัดแยRงที่นำไปสูpความ
ตึงเครียดมากขึ้น หรือมีผลกระทบตpอสุขภาพจิต ทำใหRเกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากเกินไป
เกิดการแบpงพรรคแบpงพวกขึ้น ทำใหRอีกฝ‘ายหนึ่งมีความรูRสึกวpาตนเองเป~นฝ‘ายชนะ (Winner) และอีก
ฝ‘ายหนึ่งรูRสึกวpาเป~นผูRแพR (Loser) ลักษณะเชpนนี้มีผลทำลาย กpอใหRเกิดความรุนแรงแตกแยก ไดRนำไปสูp
ความยุpงเหยิงและไรRซึ่งเสถียรภาพในทRายที่สุด6 อยpางไรก็ตาม ขจรจิต บุนนาค ไดRเสนอวpา ความขัดแยRง
เป~นตRนกำเนิดของความรุนแรง เพราะความขัดแยRงที่เกินระดับพอดี ทำใหRในบางครั้งมนุษยjเลือกใชR
ความรุนแรงมายุติความขัดแยRงทั้งๆ ที่ความขัดแยRงสามารถคลี่คลายลงไดRดRวยวิธีการอื่นที่ไมpใชRความ
รุนแรง
ทั้งนี้ ในการนำเสนอขpาวความขัดแยRง สื่อมวลชนควรนำเสนอขRอมูลตpาง ๆ ดRวยความเป~นกลาง
นำเสนอขRอมูลของทุกฝ‘ายอยpางเทpาเทียมโดยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอขpาวความขัดแยRงสำหรับสื่อ
ออนไลนj สื่อวิทยุและโทรทัศนj ดังนี้
แนวปฏิบัติสำหรับองค%กรสื่อ และกองบรรณาธิการ
1) การมีบทบาทเป~นผูRประสานความขัดแยRงและสรRางความเขRาใจที่ดีตpอกัน
องคjกรสื่อควรมีบทบาทเป~นผูRประสานความขัดแยRงและสรRางความเขRาใจที่ดีตpอกันระหวpางคูp
ขัดแยRงทุกฝ‘าย โดยเป†ดโอกาสใหRทุกฝ‘ายไดRใชRพื้นที่สื่อในการนำเสนอมุมมอง ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประเด็นความขัดแยRง โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนRากันของคูpขัดแยRง แตpหากมีความจำเป~นหรือเห็นถึง
ประโยชนjของการเผชิญหนRากันตามเจตนาของคูpขัดแยRงที่ตRองการซักถามขRอคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ
มีการนำเสนอหรือถpายทอดการสนทนาของคูpขัดแยRง สื่อมวลชนผูRดำเนินรายการและกองบรรณาธิการ
จำเป~นตRองมีประสบการณjและมีความสามารถในการควบคุมสถานการณjเฉพาะหนRาที่ความขัดแยRงอาจ
กลายเป~นความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงทางวาจา และความรุนแรงทางรpางกาย เป~นเหตุสุดวิสัย
จากการใชRอารมณj ความรูRสึก ของคูpขัดแยRง ดังนั้น หากกองบรรณาธิการ หรือผูRดำเนินรายการ เห็นวpา
ความขัดแยRงกำลังเปลี่ยนแปลงไปสูpความรุนแรง ควรยุติการถpายทอดหรือนำเสนอรายการดังกลpาวและ
นำเสนอเนื้ อหาอื่นแทนทั นที สื่อไมpควรนำเสนอความขัดแยRงที่ นำไปสูpความรุนแรง บทบาทเป~ นผูR
6
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ประสานความขัดแยRงของสื่อจะเกิดขึ้นไดRก็ตpอเมื่อสถานการณjคลี่คลายและคูpขัดแยRงสามารถควบคุม
อารมณjในการนำเสนอขRอมูลภายใตRกรอบที่สื่อมวลชนกำหนดเทpานั้น
2) การเสนอขpาวที่มีคูpขัดแยRงหลายฝ‘าย กองบรรณาธิการควรรวบรวมขRอมูลจากทุกฝ‘าย และ
แหลpงขRอมูลที่เกี่ยวขRอง และตรวจสอบความเป~นจริงของขRอมูลกpอนนำเสนอ
ความขั ด แยR ง อาจมี คูp ขั ด แยR ง หลายฝ‘ า ย ในการเสนอขp า วผูR ป ฏิ บั ติ ง านสื่ อ ควรศึ ก ษา
ประวัติศาสตรj ขRอเรียกรRอง ป}ญหา จุดยืนที่แตกตpางของแตpละฝ‘ายที่ผpานมา โดยรวบรวมขRอมูลจากทุก
ฝ‘ายทั้งขRอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมถึงขRอมูลเชิงวิชาการ จากนั้นจึงตรวจสอบและวิเคราะหjขRอมูล
เพื่ อ ใหR ไดR ขR อ มู ล ของเหตุ ก ารณj ค วามขั ด แยR งที่ ถู ก ตR อ ง ครบถR วน รอบดR าน และนำเสนอเพื่ อ ใหR ผูR ที่
เกี่ยวขRองในเหตุการณjความขัดแยRงไดRทบทวนมุมมองและหันหนRาเขRาหากันเพื่อลดความขัดแยRง
3) องคjกรสื่อตRองมีการนำเสนอขRอมูลดRวยความเป~นกลาง เป~นธรรม และใหRน้ำหนักกับทุกฝ‘าย
อยpางเทpาเทียม
เรื่องความเป~นกลางในการนำเสนอขRอมูลสำคัญอยpางมากในการรายงานขpาวเหตุการณjความ
ขัดแยRง ผูRปฏิ บัติงานขpาวตRองคำนึงถึงหลักการและเหตุผล ระมัดระวังในการไมpสอดแทรกอารมณj
ความรูRสึก อคติ สpวนตน ที่ อาจทำใหR เกิดการตี ความหมายเขRาขRางฝ‘ายใด สื่อตR องพึ งคำนึ งถึงความ
หลากหลายของผูRเกี่ยวขRองในเหตุการณj เป~นพื้นที่ในการนำเสนอขRอมูลใหRกับทุกฝ‘าย และใหRน้ำหนักใน
การนำเสนอทุกฝ‘ายอยpางเทpาเทียม เพื่อนำไปสูpความเขRาใจระหวpางกันและชpวยใหRความขัดแยRงลดลง
4) องคjกรสื่อตRองนำเสนอขRอมูลดRวยความเขRาใจจุดยืนของทุกฝ‘าย และเนRนการนำไปสูpการ
สรRางความเขRาใจระหวpางกัน และการแกRป}ญหา ซึ่งวิธีการนำเสนอขRอมูลที่มุpงสรRางความเขRาใจระหวpาง
กัน สามารถทำไดR ดังนี้
- นำเสนอขRอมูลใหRครบทุกฝ‘าย
- นำเสนอดRวยความเขRาใจจุดยืนของทุกฝ‘ายอยpางจริงใจ
- มีขRอมูลจากคนกลางที่ไมpมีสpวนไดRสpวนเสีย
- นำเสนอตัวอยpางของการสรRางความเขRาใจที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่อื่น เพื่อมานำเสนอแนว
ทางแกRไขในพื้นที่ของตนเอง หรือกรณีศึกษาในตpางประเทศที่ประสบความสำเร็จ
- ประสานทุกฝ‘ายใหRไดRพูดคุยกัน หากสามารถทำไดR เพื่อใหRผูRเกี่ยวขRองไดRทราบสาเหตุและนำสูp
แนวทางแกRไขป}ญหาความขัดแยRงไดR
5) หากจำเป~นหรือตRองนำเสนอภาพ หรือเสียงประกอบขpาว กองบรรณาธิการขpาวควรเห็นควร
เบลอภาพแหลpงขpาวหรือแปลงเสียง เพื่อปzองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสpวนบุคคลที่เกิดจาก
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ภาพขpาว รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลที่ปรากฏในเนื้อหาขpาวความขัดแยRงนั้น เชpน เด็ก เยาวชน สตรี
คนชรา หรือภาพความขัดแยRง ภาพการเสียชีวิต ภาพทารุณ โหดรRาย ภาพการตpอสูR เป~นตRน
6) สื่อตRองมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน ไมpถูกกดดัน แทรกแซง
เหตุการณjความขัดแยRงประกอบไปดRวยหลายฝ‘าย สื่อจึงตRองมีอิสระในการรายงานขRอมูล ไมp
ถูกแทรกแซงหรือควบคุมการทำงานดRวยอำนาจ หรือผลประโยชนjของฝ‘ายหนึ่งฝ‘ายใด จึงจะสามารถ
รายงานขpาวที่มุpงใหRความขัดแยRงบรรเทา หรือนำไปสูpการแกRไขป}ญ หาไดR หากสื่อในพื้ นที่ ถูกกดดัน
แทรกแซงการทำงานจากอำนาจในทRองถิ่น อาจใหRสอื่ ในพื้นที่อื่นมาปฏิบัติงานแทน
แนวปฏิบัติสำหรับผู^ปฏิบัติงานข@าว
1) สื่อมวลชนตRองไมpใชRประทุษวาจา รวมถึงไมpนำเสนอที่ชี้นำ ยั่วยุ และ แบpงฝ‘ายเพราะเป~น
การสรRางความเขRาใจผิด สรRางความเกลียดชัง และเพิ่มความขัดแยRงระหวpางผูRเกี่ยวขRอง
สื่อไมpควรเป~นสpวนหนึ่งของผูRใชRวาจาแหpงความเกลียดชัง ตpอบุคคล หรือกลุpมบุคคล ซึ่งนำไปสูp
ความแตกแยกในสังคม ดังนั้น การตั้งนำเสนอถRอยคำ ทpาทาง ภาพ น้ำเสียง เสียงประกอบ กราฟ†ก
และอื่นๆ ตRองไมpเป~นไปในทางชี้นำ ยั่วยุ เกินจริง หรือประณามวpาฝ‘ายใดถูกผิดในสถานการณjที่ยังไมp
ชัดเจน เพราะจะทำใหRความขัดแยRงเพิ่มขึ้น และอาจนำไปสูpการใชRความรุนแรง แนวปฏิบัติเพื่อไมpใหR
เกิดการใชRประทุษวาจา ไดRแกp
- ไมpนำเสนอเนื้อหาที่เป~นการเหมารวม ปลุกเรRา ใหRรRาย และสรRางความเกลียดชังใหRแกpบุคคล
หรือกลุpมบุคคลใด บนฐานของชาติพันธุj สัญ ชาติ เชื้อชาติ เพศสภาพ ความฝ}กใฝ‘ทางเพศ ศาสนา
วัฒนธรรม อุดมการณjทางการเมือง อายุ ความพิการทางกายหรือสติปญ
} ญา
- หลีกเลี่ยงการปลpอยเสียงสัมภาษณj แหลpงขpาว และการใหR ผูRฟ} งโทรเขRามาในรายการ ที่ มี
จุดประสงคjในการใชRเพื่อสรRางความเกลียดชังในรายการ หรือเพื่อสรRางความเขRาใจผิด และยั่วยุใหRเกิด
ความเกลียดชังตpอกลุpมเปzาหมาย
- ในกรณีการชุมนุม ควรเลือกใชRคำเรียกผูRชุมนุมอยpางเป~นกลาง หรือใชRชื่อกลุpมที่ผูRชุมนุมเรียก
ตนเอง ไมpตีตราประทับในเชิงบวกหรือลบ ในการรายงานขpาว
- หลีกเลี่ยงการใชRคำแสดงอารมณj ตีตรา คำขยาย ที่สะทRอนความลำเอียงเขRาขRางฝ‘ายใดฝ‘าย
หนึ่ง เชpน โหดรRาย ป‘าเถื่อน เลวทราม บRาคลั่ง เป~นตRน แตpตRองรายงานการกระทำที่ไมpเหมาะสมโดย
อธิบายขRอมูลใหRชัดเจน
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2) การปกป†ดแหลpงขpาวที่ใหRขRอมูล เพื่อความปลอดภัยของแหลpงขpาว โดยเฉพาะกรณีที่มีความ
ขัดแยRงเหตุการณj ความขัดแยRงอาจมีเรื่องของความรุนแรงตามมา การรักษาความปลอดภัยใหR กับ
แหลpงขpาวจึงสำคัญ การปกป†ดขRอมูลของแหลpงขpาวจึงเป~นจรรยาบรรณในการทำงานอยpางหนึ่งของ
ผูRปฏิบัติงานขpาว
3) ผูRรายงานขpาวไมpควรเสนอคลิปหรือภาพขpาวโดยไมpมีการบรรยายขRอมูลขpาวประกอบ ซึ่งสุpม
เสี่ยงตpอการตีความหมายเหตุการณjผิดพลาด และเพิ่มความขัดแยRง
ในการรายงานขpาว ผูRสื่อขpาวตRองรายการความเป~นขpาวพรRอมไปกับการนำเสนอคลิปวิดีโอหรือ
ภาพขpาว เพื่อสรRางความเขRาใจในเหตุการณjแกpผูRชมผูRฟ}ง การรายงานโดยนำเสนอเพียงคลิปวิดีโอหรือ
ภาพขpาว อาจนำไปสูpการรับรูRและตีความที่ผดิ พลาด และเพิ่มความขัดแยRงไดR
4) หากมีการถpายทอดสดจากพื้นที่เกิดเหตุ ผูRรายงานขpาวควรออกอากาศแบบมีการหนpวงเวลา
เพื่อตัดภาพไมpเหมาะสมและไมpคาดฝ}นไดRทันทpวงที
ในกรณีเหตุการณjที่มีการถpายทอดสด เชpน เหตุการณjชุมนุม การจลาจล การปะทะ ฯลฯ ซึ่ง
อาจมีเหตุการณjไมpคาดฝ}นเกิดขึ้นไดR การออกอากาศแบบมีการหนpวงเวลา เพื่อตัดภาพไมpเหมาะสมและ
ไมpคาดฝ}นไดRทันทpวงที และลดโอกาสการเพิ่มความขัดแยRง อันนำไปสูpความรุนแรง
5) สื่อตRองยอมรับในความผิดพลาดในการทำงาน และรับผิดชอบดRวยการแกRไขขRอมูลแกp
สาธารณะชน
ในกรณีที่สื่อปฏิบัติงานผิดพลาด อันนำไปสูpความขัดแยRง ตRองรับผิดชอบดRวยการแกRไขขRอมูล
ใหRถูกตRองผpานชpองทางสื่อแกpสาธารณชน เพื่อไมpเป~นเหตุนำไปสูpการขยายความขัดแยRงของบุคคล และ
สังคมในวงกวRาง และแสดงถึงความรับผิดชอบของสื่อ
กรณีศึกษา รายการถามตรง ๆ กับจอมขวัญ "อุt หฤทัย" เผชิญหน^า "ไผ@ ดาวดิน"
จากกรณีที่ อุ• หฤทัย มpวงบุญศรี นักรRองชื่อดัง กับ นายจตุภัทรj บุญภัทรรักษา หรือ ไผp ดาวดิน
มารpวมแสดงทัศนะของ 2 ฝ‘ายการเมือง เพื่อหาทางออกวิกฤติการเมืองไทย ในรายการถามตรง ๆ กับ
จอมขวัญ ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ชpอง 32 เวลา 17.15 น. เมื่อวันนี้ 4 พ.ย. 2563 โดยในรายการ อุ•
หฤทัย มองวpา การเมืองที่นำพาประเทศไทยทุกวันนี้ติดหลpม เพราะคำวpา "ประชาธิปไตยตRองมาจาก
การเลื อ กตั้ ง" ซึ่ งจริงๆ แลR ว ระบอบประชาธิป ไตย หมายถึ ง การใหR ค นไทยทุ ก คนที่ อ ยูp ในระบอบ
ประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาประเทศ 30 ปkที่ผpานมา ชRามาก
เพราะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีป}ญหา พรRอมทั้งไมpเห็นดRวยที่จะมีการใหR พล.อ.ประยุทธj
จันทรjโอชา ลาออกจากตำแหนpงนายกรัฐมนตรี เพราะผลงานพัฒนาประเทศของ พล.อ.ประยุทธj ไดRทำ
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ในสิ่ งที่ รัฐบาลที่ ม าจากการเลื อกตั้ งไมp สามารถทำไดR ตลอดระยะเวลา 30 ปk ในขณะที่ ไผp ดาวดิ น
ยั งยื น ยั น 3 ขR อ เรี ย กรR อ งเดิ ม โดยมองวp า ตอนนี้ โลกเปลี่ ย นไปแลR ว คนรุp น ใหมp ที่ อ อกมาเรี ย กรR อ ง
เขาไมpไดRมองแคpเรื่องของตัวเอง แตpมองไปถึงอนาคต จึงตRองมีการปฏิรูปเพื่อพูดคุยป}ญหากันไดRอยpาง
ตรงไปตรงมา เพราะกฎหมายตRองเป~นของทุกคน ทุกคนตRองมีสpวนรpวมในการแกRกฎหมาย อยpางไรก็
ตาม จากประเด็นที่มีการพูดคุยในรายการ สpงผลใหR แฮชแท็ก #ถามตรงๆกับจอมขวัญ พุpงขึ้นเป~น
แฮชแท็กยอดนิยมอันดับ 1 ในทวิตเตอรjประเทศไทยอยpางรวดเร็ว7

7

ไทยรัฐออนไลนR, ส0องมุมมองโซเชียล หลัง "อุ~ - ไผ0 ดาวดิน" เผชิญหนWาใน ถามตรงๆ กับจอมขวัญ, (ออนไลนR :

https://www.thairath.co.th/news/politic/1969445)
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ภาพที่ 5.6 แสดงสpวนหนึ่งของรายการถามตรง ๆ กับจอมขวัญ

ที่มา: ไทยรัฐออนไลนj, สืบคRนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
จากกรณีดังกลpาว ประการแรก สะทRอนใหRเห็นความพยายามสรRางการมีบทบาทเป~นผูRประสาน
ความขั ดแยRงและสรRางความเขR าใจที่ ดีตpอกั น ระหวpางบุ คคลจากสองขั้ วความคิ ด โดยเชิ ญ ผูR ซึ่งเป~ น
ตัวแทนความคิดที่กำลังเกิดความขัดแยRงในสังคมป}จจุบัน ซึ่งตัวสื่อมวลชนซึ่งเป~นพิธีกรในการดำเนิน
รายการสามารถดำเนินรายการไดRอยpางเป~นกลางในระดับหนึ่ง โดยพยายามไมpแสดงความคิดเห็นของ
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ตนเอง แตpจะพยายามสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาสาระของแตpละฝ‘ายตามที่ตนเองเขRาใจ และพยายาม
ไกลpเกลี่ยประเด็นตpาง ๆ เพื่อไมpใหRความขัดแยRงเปลี่ยนแปลงไปสูpความรุนแรง ตลอดจนบุคลิกภาพของ
สื่อมวลชนผูRดำเนินรายการคpอนขRางเป~นกันเอง เป~นสื่อมวลชนรุpนใหมp ซึ่งอาจสpงผลใหRผูRรpวมรายการที่
อาจจะมี วัยวุฒิ ห รือคุ ณ วุฒิ สูงกวpามี ความมั่ น ใจมากกวpาและไมp อยูpภ ายใตR กรอบที่ ผูRดำเนิ น รายการ
กำหนด ดังนั้น การเลือกคูpขัดแยRงเขRารpวมสนทนาสื่อมวลชนจึงตRองพิจารณาใหRเหมาะสมทั้งผูRดำเนิน
รายการและคูpขัดแยRงอยpาใหRเขRาขpาย “ชกคนละรุpน”
อยpางไรก็ตาม คูpขัดแยRงของการสัมภาษณjในรายการนี้ ในบางครั้งไมpสามารถควบคุมอารมณjไดR
และมีแนวโนRมที่จะนำไปสูpความรุนแรงทางวาจาหรือ “วิวาทะ” และบางครั้งแสดงออกถึงความรุนแรง
ผpานแววตา กริยา อาการ แตpผูRดำเนินรายการในฐานะสื่อมวลชน ยังคงปลpอยใหRมีการดำเนินรายการ
ตpอไป และใหRคูpขัดแยRงในรายการนำเสนอมุมมอง ทัศนคติ และมีวิธีการแสดงออกที่สpอไปในทิศทาง
สรRางความรุนแรง ซึ่งอาจกลpาวไดRวpาการปลpอยใหRเกิดเหตุการณjดังกลpาว ไมpเป~นไปตามแนวปฏิบัติสื่อใน
การนำเสนอขpาวหรือประเด็นความขัดแยRง ในขณะเดียวกันผูRชมหรือผูRรับสารไดRมีการติดแฮชแท็กใหR
#ถามตรง ๆ กับจอมขวัญ กลายเป~นแฮชแท็ก อันดับ 1 ในตอนนั้น ซึ่งสะทRอนใหRเห็นถึงความนิยมหรือ
เรตติ้งของรายการดังกลpาว และอาจนำไปสูpการสนับสนุนรายการของสปอนเซอรjในอนาคต
ดังนั้น การนำเสนอความขัดแยRงของคูpขัดแยRงในรายการดังกลpาว โดยไมpมีการยุติการออกอากาศ
รายการหรือการระงับความรุนแรงที่เกิดขึ้น และยังคงปลpอยใหRมีการนำเสนอความขัดแยRงแปรเปลี่ยน
ไปเป~นความรุนแรงอยpางตpอเนื่อง ใน 2 กรณีใหญp ๆ คือ การขาดประสบการณjและความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพสื่อมวลชน จึงทำใหRผูRดำเนินรายการและทีมงาน ไมpสามารถควบคุมสถานการณjความขัดแยRงไดR
อีกประการหนึ่งนั้น เกิดจากความตั้งใจที่จะใหRความขัดแยRงมีแนวโนRมแปรเปลี่ยนไปสูpความรุนแรง เพื่อ
สรRางกระแสความนิยมจากผูRชมและนำไปสูpเปzาหมายทางการตลาด ในลักษณะ “เอามัน” ในกรณีนี้
สื่อมวลชนควรยุติการนำเสนอหรือถpายทอดภาพความรุนแรงของรายการที่เกิดขึ้น โดยผูRดำเนินรายการ
อาจทำหนRาที่สรุปประเด็นที่สนทนาผpานมาแลRวแทน หรือกpอนดำเนินรายการควรมีการพิจารณาความ
เหมาะสมในดRานตpาง ๆ ของแขกรับเชิญ เนื่องจากผูRที่เห็นดRวยกับคูpขัดแยRงยpอมมีหลากหลายคน ไมpไดRมี
เพียงคนเดียว ดังนั้น การเลือกผูRที่เหมาะสมมาเป~นตัวแทนของแตpละฝ‘ายยpอมเป~นทางออกที่ดีที่สุดใน
การหลีกเลี่ยงการสนทนาบนประเด็นความขัดแยRงและจะไมpนำไปสูpความรุนแรง หากไมpแนpใจวpาจะ
สามารถควบคุมผูRรpวมรายการไดR โดยทางออกประการหนึ่งหากสื่อมวลชนตRองการนำเสนอถึงมุมมองที่
หลากหลาย ควรมีการดำเนินการสัมภาษณjคูpขัดแยRงหรือผูRขัดแยRงทีละราย ซึ่งเป~นการลดการเผชิญหนRา
ของแตpละฝ‘าย หรือใชRการสนทนาผpานสื่อกลาง เชpน การโทรศัพทj การประชุมออนไลนj วิดีโอคอนเฟอเรนทj
เป~นตRน ซึ่งจะทำใหRควบคุมการนำเสนอเนื้อหาความขัดแยRงไดRงpายขึ้น หากพิจารณาแลRววpาจะนำไปสูp
ความรุนแรง
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จากกรณีดังกลpาว ทำใหRสังคมไทยวิพากษjวิจารณjถึงพฤติกรรมที่นำไปสูpความรุนแรงของคูpขัดแยRง
ในชpวงเวลาหนึ่ง แตpยังไมpพบวpาผูRดำเนินรายการหรือสถานีโทรทัศนjมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตpอคูpขัดแยRงทั้งสองอยpางไร และอาจเห็นวpาเหตุการณjวิวาทะที่เกิดขึ้นในรายการเป~นสิ่งที่สามารถใหR
เกิดขึ้นไดRและเป~นความนpายินดีของรายการซึ่งไดRรับความนิยมเป~นอยpางมากจากผูRชมรายการ ในกรณีนี้
สื่อมวลชนควรออกมาแสดงความเสียใจกับผูRชมรายการที่ไมpสามารถควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก
ความขัดแยRงดังกลpาวไดR และควรแสดงความขอโทษตpอคูpความขัดแยRงทั้งสองฝ‘ายที่ทำใหRเกิดกระแส
วิพากษjวิจารณjพฤติการณjตpาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวpางการสนทนาของทั้งสองฝ‘าย
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