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บทนํา 

 
 
 หนังสือพิมพ์เป็นสื่อสารมวลชนชนิดแรกที่สามารถส่งผลกระทบต่อสังคมได้อย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะในการช้ีนําหรือโน้มน้าวมติมหาชนต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึง แม้ในช่วงประมาณทศวรรษเศษๆที่ผ่านมา
ธุรกิจหนังสือพิมพ์จะอยู่ภายใต้ภาวะกดดันทางธุรกิจสูงจากการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ๆที่ยืดหยุ่นและลงทุนตํ่ากว่า 
ประกอบกับวัฒนธรรมการเปิดรับสื่อที่เปลี่ยนไปตามภูมิทัศน์ของสื่อและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง แต่หนังสือพิมพ์
ก็ยังคงเป็นสื่อ “คลาสสิค” สําหรับคนจํานวนมาก และยังคงมีจุดยืนในฐานะสถาบันหน่ึงที่สําคัญในสังคมเสมอ
มา 
 
 ในสังคมไทย หนังสือพิมพ์อยู่ในภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้แตกต่างจากเพ่ือนพ้องสื่อประเภทเดียวกัน
ในภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก และแม้จะมีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย เราก็ยังคงพบเห็นว่า หนังสือพิมพ์ยังคงเป็น “ผู้นํา
ทางความคิด” (opinion leader) และ “ผู้กําหนดวาระข่าวสาร” (agenda setter) ที่สําคัญในสังคม จากการ
ที่สื่อแขนงอ่ืนอย่าง วิทยุ โทรทัศน์ หรือ สื่อออนไลน์ใช้ หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งข่าวสารสําคัญทั้งในรายการคุย
ข่าว เล่าข่าว หรือ การแชร์ข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
 
 ด้วยเหตุน้ี สิ่งที่ถูกนําเสนอในหนังสือพิมพ์จึงยังคงมีความสลักสําคัญต่อชีวิตคนในสังคม และการจะทํา
ให้แน่ใจว่าเน้ือหาของสื่อหนังสือพิมพ์อยู่ในวิถีที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจึงยังคงเป็นเรื่องจําเป็น และ
วิธีการที่จะนําไปสู่เป้าหมายดังกล่าวก็น่าจะต้องทําโดย การกํากับดูแลเนื้อหา  ซึ่งในส่วนของหนังสือพิมพ์ ด้วย
บทบาทของการทําหน้าที่ “หมาเผ้าบ้าน” เพ่ือนําเสนอข้อเท็จจริงและตรวจสอบความเป็นไปในสังคม จําเป็น
จะต้องมีเสรีภาพเป็นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเสรีภาพในการเขียน พูด และแสดงออกจากรัฐ  รูปแบบการกํากับดูแล
ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดจึงน่าจะเป็น การกํากับดูแลตนเอง หรือ การกํากับดูแลกันเอง ที่ปราศจากการมีส่วนร่วม
ใดๆจากภาครัฐ 
 
 งานวิจัยน้ีจึงทําขึ้นโดยอาศัยกรอบเรื่องการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง ของสื่อเป็นพ้ืนฐานเชิงแนวคิด 
และได้มีการทบทวนแนวคิด/ทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือขยายความเข้าใจในส่วนดังกล่าว ก่อนจะนําไปสู่
ประสบการณ์ของการกํากับดูแลกันเองผ่านองค์กรวิชาชีพสื่อโดยใช้มาตรฐานทางจริยธรรมที่ยอมรับร่วมกันใน
ต่างประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะท่ีเป็นต้นแบบของแนวปฏิบัติที่ดี  จากน้ันจึงได้นําเสนอถึง สถานภาพของการ
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กํากับดูแลกันเอง/ตนเองด้านเน้ือหาของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ทั้งในเชิงพัฒนาการของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องและการกํากับดูแลผ่านองค์กรวิชาชีพสื่อ ก่อนจะนําเสนอกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาในเชิงการกํากับดูแล
และจริยธรรมสื่อ และจบด้วยการประมวลข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กรและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
1. แนวคิดทฤษฎีหรือหลักการทางวิชาการทีเ่ก่ียวข้อง 
 

สื่อมวลชน กับ สังคม เป็นสิ่งที่เช่ือมโยงและผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกในทุกยุคทุกสมัย ดังจะเห็นได้
จากการที่เราสามารถศึกษาสภาพสังคมในยุคสมัยหน่ึงๆ ผ่านการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคน้ัน ทั้งน้ีเพราะ 
สื่อมวลชนเปรียบเสมือนกระจกที่สามารถสะท้อนสังคม ตลอดจนเสรีภาพและความคิดของประชาชนในสังคม
น้ัน ทั้งยังมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การเมือง สืบทอดวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่งความม่ันคง
ของชาติ อย่างไรก็ดี การกําหนดทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อในแต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยย่อมแตกต่างกันตาม
ค่านิยม ความเช่ือ บรรทัดฐานและวัฒนธรรมของสังคมน้ันๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ดังสะท้อนให้เห็นผ่าน
กลุ่มทฤษฎีต่อไปน้ี 
 

1.1 กลุ่มทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อ (Normative theories of media) 
 กลุ่มทฤษฎีบรรทัดฐาน เป็นกลุ่มทฤษฎีที่อธิบายเก่ียวกับแนวคิดที่ควรจะเป็นสําหรับโครงสร้าง และ
การประกอบกิจการของสื่อมวลชน กลุ่มทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีที่แตกต่างจากทฤษฎีการส่ือสารมวลชนอื่น เพราะ
ไม่ได้พยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางการส่ือสารที่เกิดขึ้น หรือใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบาย 
หรือการทํานายปรากฏการณ์ทางการสื่อสาร แต่เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ควรจะเป็น ภายใต้คุณค่า หรือหลักการ
ที่ดี ที่มาของทฤษฎีบรรทัดฐานจึงมักเกิดจากการพัฒนาโดยใช้ระยะเวลา และมักพัฒนามาจากทฤษฎีบรรทัด
ฐานเดิม โดยอาจพัฒนามาจากผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อ นักวิจารณ์สื่อ หรือนักวิชาการ (Baran and Davis, 2009: 
98) 
 

ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อแบบอํานาจนิยม (Authoritarian theory) 
 ทฤษฎีบรรทัดฐานแรกสุด คือ ทฤษฎีบรรทัดฐานแบบอํานาจนิยม (Authoritarian theory) ภายใต้
ความเช่ือของสังคมที่ว่า ความจริงจะไม่เกิดจากคนส่วนใหญ่ แต่เกิดจากผู้รู้จริงจํานวนน้อยที่จะอยู่ในฐานะที่
เป็นผู้นําได้ และความจริงจะอยู่ใกล้กับศูนย์กลาง ดังน้ัน สื่อสารมวลชนจึงมีหน้าที่เป็นสื่อกลางท่ีจะส่งข้อมูล
ข่าวสารหรือความจริงน้ันจากศูนย์กลาง หรือผู้ปกครองไปยังประชาชน ตามท่ีผู้ปกครองเห็นว่าประชาชนควร
ทราบ ในระบบนี้ สื่อมวลชนจึงมีหน้าที่ในการตอบสนองนโยบายของผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ 
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วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ (Siebert, Peterson, and Schramm, 1956: 2-3) ลักษณะการใช้
อํานาจของผู้มีอํานาจในสังคมในสมัยน้ัน คือ การควบคุมการสื่อสารทุกรูปแบบ เพ่ือป้องกันและรักษาความ
เป็นระเบียบในสังคม ตัวอย่างมาตรการท่ีใช้ในการควบคุมการสื่อสาร เช่น การให้หรือยกเลิกใบอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการส่ือสารมวลชน การตรวจพิจารณาเน้ือหาก่อนเผยแพร่ การกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการ
ควบคุมการทํางานของสื่อมวลชน เป็นต้น (Baran and Davis, 2009: 100) 
 

ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อแบบอิสรภาพนยิม (Libertarian theory) 
 ต่อมาเมื่อปรัชญาของยุคแห่งความรู้แจ้ง (The Enlightenment) เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น และเร่ิม
แทนท่ีแนวคิดเดิม ทําให้เกิดทฤษฎีบรรทัดฐานใหม่ขึ้น ได้แก่ ทฤษฎีบรรทัดฐานแบบอิสรภาพนิยม 
(Libertarian theory) จากพ้ืนฐานของแนวคิดที่ว่า มนุษย์ไม่จําเป็นที่จะต้องถูกชักนําและช้ีทางให้ แต่มนุษย์มี
เหตุผล สามารถแยกแยะความจริงออกจากความเท็จได้ด้วยตัวเอง และสามารถแยกแยะระหว่างทางเลือกที่ดี 
และทางเลือกที่ช่ัวได้   ดังน้ัน ความจริงจึงไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้ศูนย์กลาง สื่อสารมวลชนจึงมีหน้าที่ในการช่วย
แสวงหาความจริง ทั้งหลักฐานและข้อโต้แย้งต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของมนุษย์ (Siebert et 
al., 1956: 3-4 ) หากสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร จะทําให้เกิดตลาดทางความคิด 
(Marketplace of ideas) ซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดการโต้เถียงสาธารณะ และผู้รับสารสามารถใช้ข้อมูลข่าวสาร
น้ันเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการแยกแยะความจริง และเลือกทางเลือกที่ดี แนวคิดน้ีจึงสนับสนุนให้
สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ดี การจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนยังสามารถ
กระทําได้ ในกรณีที่เสรีภาพของสื่อมวลชนอาจจะกระทบกระเทือนสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เช่น การ
ละเมิด การหมิ่นประมาท การโฆษณาหลอกลวง ความผิดฐานลามกอนาจาร การใช้ภาษาหยาบคาย เป็นต้น 
(Baran and Davis, 2009: 102-103) 
 
 อย่างไรก็ดี แนวคิดตลาดทางความคิด (Marketplace of ideas) น้ัน อาจนํามาปรับใช้กับ
สื่อสารมวลชนได้ไม่สมบูรณ์นัก เพราะตลาดสินค้าประเภทสื่อมวลชนอาจมีความซับซ้อนกว่าตลาดสินค้า
ประเภทอ่ืน โดยในทางทฤษฎี หากมีผู้ผลิตเน้ือหาที่ดี ผู้รับสารย่อมจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนการผลิตเน้ือหาที่ดีน้ัน 
ทําให้ผู้ผลิตเน้ือหาที่ดีมีกําไร และสามารถผลิตเน้ือหาที่ดีได้โดยใช้ต้นทุนที่ถูกกว่า ส่วนผู้ผลิตเน้ือหาที่ไม่ดี 
ผู้บริโภคก็จะไม่จ่ายเงินเพ่ือการสนับสนุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ผลิตเน้ือหาท่ีไม่ดีขาดทุน และเลิกกิจการไป น่ัน
หมายความว่า ภายใต้แนวคิดน้ี ผู้ผลิตเน้ือหาที่ดีจะมีชัยชนะเหนือผู้ผลิตเน้ือหาที่ไม่ดี แต่ในทางปฏิบัติ การ
สนับสนุนสื่อมวลชนไม่ได้หมายความว่าเป็นการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร หรือเน้ือหาที่ดี หรือเน้ือหาที่เป็นความ
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จริง เช่น การซื้อหนังสือพิมพ์หน่ึงฉบับซึ่งมีเน้ือหาจํานวนมากอยู่ภายในหนังสือพิมพ์ฉบับน้ัน มิได้หมายความ
ว่าผู้บริโภคซึ่งซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับน้ันจะช่ืนชอบเน้ือหาในหนังสือพิมพ์ฉบับน้ันทั้งหมด เป็นต้น ความซับซ้อน
จะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อมีการโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กรณีของสื่อวิทยุโทรทัศน์ เน่ืองจากการเปิดรับสื่อ
โทรทัศน์ของผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นผู้โฆษณา ดังน้ัน การที่ผู้ผลิตสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ได้รับการสนับสนุนจากผู้โฆษณา จึงอาจไม่ใช่เพราะเป็นข้อมูลข่าวสาร หรือเน้ือหาท่ีดี หรือเป็นความ
จริง แต่เป็นการสนับสนุนผู้ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์โดยพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค เป็นต้น 
(Baran and Davis, 2009: 104-106) 
 
 วิธีหน่ึงที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดความเป็นวิชาชีพ มีความพยายามที่จะ
ยกระดับให้นักสื่อสารมวลชนมีความเป็นวิชาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพอ่ืน เช่น ทนายความ แพทย์ วิศวกร เป็น
ต้น ตัวอย่างของการสนับสนุนให้เกิดความเป็นวิชาชีพ ได้แก่ การกําหนดให้มีการมอบรางวัลให้แก่นัก
สื่อสารมวลชน การสนับสนุนให้มีหลักสูตรเก่ียวกับสื่อมวลชนในสถาบันการศึกษา และการกําหนดมาตรฐาน
ทางวิชาชีพที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะแทนที่จะปล่อยให้ถูกกํากับดูแลโดยรัฐ จนพัฒนาเป็น
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Baran and Davis, 2009: 108) อย่างไรก็ดี ข้อจํากัดสําคัญของความพยายามยกระดับ
ความเป็นวิชาชีพของสื่อมวลชนให้เทียบเท่ากับวิชาชีพทนายความ วิชาชีพแพทย์ หรือวิชาชีพวิศวกร ได้แก่ (1) 
การไม่ตรวจสอบการทํางานเพ่ือนร่วมวิชาชีพซึ่งละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ (2) จรรยาบรรณวิชาชีพเป็น
นามธรรม และไม่ชัดเจน (3) จรรยาบรรณวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชนไม่เก่ียวข้องกับมาตรฐานในการฝึก
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ และใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ (4) ผู้ประกอบวิชาชีพมีอิสระในงานของ
ตนเองน้อยกว่าวิชาชีพอ่ืน และ (5) ผลของการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพมักไม่เห็นผลทันที หรือไม่ได้เป็นผล
ที่สามารถสังเกตได้ทันที (Baran and Davis, 2009: 109-112) 
 
 ในขณะที่มีความพยายามที่จะส่งเสริมความเป็นวิชาชีพ และการกํากับดูแลกันเองของสื่อ แรงกดดันที่
จะให้มีการกํากับดูแลโดยรัฐเพ่ือจะให้สร้าง "สังคมท่ีดี" (Great Communities) ตามแนวความคิดของสํานัก
คิดชิคาโก (Chicago School) ซึ่งสนับสนุนความหลากหลายของกลุ่มทางวัฒนธรรมและเช้ือชาติ และอธิบาย
ต่อว่า สื่อมวลชนภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับตลาดทางความคิดมีแนวโน้มที่จะตอบสนองเฉพาะความสนใจ
ของกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีพลังอํานาจมากกว่าในสังคม และจะละเลยกลุ่มคนส่วนน้อย แนวความคิดน้ีครอบคลุม
ถึงการใช้สื่อของกลุ่มคนบางกลุ่มในการแสวงหาอํานาจทางการเมือง หรือการใช้สื่อเพ่ือสร้างความเกลียดชัง 
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และความกลัวให้กับคนส่วนใหญ่ เพ่ือให้ต่อต้านคนส่วนน้อย ตัวอย่างสําคัญ ได้แก่ กรณีฮิตเลอร์ใช้สื่อเพ่ือสร้าง
ความเกลียดชังต่อชาวยิว (Baran and Davis, 2009: 112-113) 
 
 ปัญหาอีกประการหน่ึง ที่เกิดจากแนวคิดของทฤษฎีบรรทัดฐานแบบอิสรภาพนิยม สืบเน่ืองมาจากการ
ทําให้สื่อสารมวลชนเป็นอิสระจากการแทรกแซงโดยรัฐ และพยายามทําให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจของ
สื่อสารมวลชน ระบบสื่อสารมวลชนจะปรับเปล่ียนจากการแทรงแซงโดยรัฐ เป็นการครอบงําโดยธุรกิจ 
เน่ืองจากเจ้าของและผู้ดําเนินกิจการสื่อสารมวลชนจะเป็นผู้ตัดสินว่า บุคคลใด ข้อเท็จจริงใด หรือประเด็นใด 
สมควรจะได้รับการถ่ายทอดสู่ประชาชน (Siebert et al., 1956: 4-5) 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้นแนวทางหน่ึง ได้แก่ การจัดต้ังองค์กรสาธารณะซึ่งประกอบด้วยผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการใช้สื่อเพ่ือสร้างความเกลียดชัง และการ
ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มทางวัฒนธรรมโดยการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีโอกาสนําเสนอเรื่องราว 
หรือวัฒนธรรมของตน และรัฐอาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการขององค์กรสาธารณะ
ดังกล่าวได้    
 

ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อแบบความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility theory) 
 อย่างไรก็ดี มีความกังวลเก่ียวกับการกระทําใดๆ ที่อาจเป็นการกํากับดูแลโดยตรงต่อสื่อมวลชน ซึ่ง
อาจนําไปสู่การที่รัฐจะสามารถควบคุมสื่อมวลชนได้ ดังน้ัน แนวทางที่ยังสามารถคุ้มครองเสรีภาพของ
สื่อมวลชน และส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้แก่ การสนับสนุนให้สื่อมวลชนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) แนวคิดน้ีสนับสนุนให้สื่อมวลชนทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางาน
ของสถาบันทางสังคมอ่ืน รวมถึงการรายงานข่าวที่ถูกต้องอย่างไม่มีอคติ และเพ่ือที่จะสนับสนุนให้เป็นสังคมทีดี่ 
สื่อมวลชนควรให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มากกว่าการตอบสนองตามความต้องการ
ของชนช้ันนํา หรือกลุ่มคนที่มีอํานาจเหนือกว่าในสังคม ดังน้ัน เสรีภาพของสื่อมวลชนไม่ได้หมายความว่า 
สื่อมวลชนมีอิสระที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารใดๆก็ได้ตามต้องการ แต่การนําเสนอน้ันจะต้องคํานึงถึงหน้าที่
ของตนเองที่มีต่อสังคม แม้ว่าจะทําให้กําไรลดน้อยลงก็ตาม (Baran and Davis, 2009: 113-114)  
 
 เมื่อพิจารณาทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อ (Normative Theories of Media Performance) แล้ว 
พบว่ามีความเก่ียวข้องกับการควบคุม (Control) การปกป้อง (Protection) และการกํากับดูแล (Regulation) 
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กระบวนการทํางานของสื่อมวลชน โดยอาศัยกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นเครื่องมือในการกํากับดูแล  
กําหนดขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือป้องกันมิให้การทําหน้าที่ของสื่อไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
ความมั่นคงของรัฐ ศีลธรรมอันดีของสังคม ดังน้ัน ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนจึงเป็นสิ่งที่ต้องมาควบคู่กับ
สิทธิเสรีภาพเสมอ ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Theory) จึงมุ่งเน้นให้สื่อมวลชน
ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ที่สําคัญอีกประการหน่ึงน่ันคือ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
 
 ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน มีดังต่อไปน้ี (McQuail, 1994) 

(1) สื่อมวลชนต้องมีพันธกิจอันพึงปฏิบัติต่อสังคม เจ้าของสื่อควรจะเป็นมหาชน 
(2) ข่าวสารของสื่อจะต้องเป็นเรื่องจริง ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงไปตรงมาและสอดคล้องต้องกัน 
(3) สื่อต้องทําหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะอันหลากหลาย เพ่ือให้เป็นไปตามครรลองของระบอบ

ประชาธิปไตยที่บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
(4) สื่อควรจะต้องมีเสรีภาพภายใต้การควบคุมตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ หรือกลุ่ม

ทุน 
(5) สื่อจะต้องปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
(6) ในบางสถานการณ์ สังคมอาจจําเป็นต้องเข้าแทรกแซงการทํางานของสื่อเพ่ือผลประโยชน์

ส่วนรวม 
 

ทั้งน้ีการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีน้ัน ควรเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
 

1.2 แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนและหลักการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในประเทศ
ไทย 

บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในประเทศที่มีความเป็นเสรีประชาธิปไตย คือ ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ  (Watchdog) อันมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ โดยท่ีรัฐจะต้องไม่ดําเนินการ
อันเป็นการคุกคามสิทธิในการแสวงหาข่าวสารและในการนําเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน จึงอาจกล่าวได้ว่า 
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาข่าวสารเป็นสิ่งที่ผูกพันใกล้ชิดกับเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาข่าวสารจะ
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มากหรือน้อยเพียงใดย่อมต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพของแต่ละประเทศ 
ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและสังคม โดยหลักเกณฑ์ที่รองรับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้ัน 
ได้มีการกําหนดรองรับเอาไว้อย่างชัดเจน ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.1948 
ข้อ 19 จากบทบัญญัติดังกล่าว ทําให้แต่ละประเทศตระหนักถึงการให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการ
สื่อสารแก่ประชาชน ดังน้ันหากประเทศใดมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน อาจถือได้ว่าสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชน (Fundamental Rights) ถูกลิดรอนเช่นเดียวกัน 

 
เพ่ือให้สื่อมวลชนทําหน้าที่ได้อย่างเสรีปราศจากการแทรกแซง สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนสามารถ

จําแนกได้ 4 ดังต่อไปน้ี (James Russell Wiggins อ้างถึงใน วนิดา แสงสารพันธ์, 2554) 
(1) เสรีภาพในข่าวสาร (Freedom of Information) 
(2) เสรีภาพในการพิมพ์ (Freedom of Printing) โดยปราศจากการจํากัดก่อน (Prior Restrain) 

หรือการเซ็นเซอร์ (Censorship) อย่างไรก็ตามเสรีภาพนี้อาจถูกจํากัดได้ในกรณีที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงของรัฐ 

(3) เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ (Freedom of Criticism) 
(4) เสรีภาพในการจําหน่ายจ่ายแจก (Freedom of Dissemination) โดยปราศจากการควบคุมหรือ

แทรกแซงโดยรัฐ ทั้งน้ีเพราะหากไร้ซึ่งเสรีภาพในการการจําหน่ายจ่ายแจก ก็เท่ากับเสรีภาพทั้ง
สามประการข้างต้นถูกจํากัดสิทธิไปโดยปริยาย 

 
สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของสื่อมวลชนไว้อย่างชัดเจน อันจะเห็นได้จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เน่ืองจากประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างขึ้นตามเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูปการเมือง 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 มาตรา 41) โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ 

(1) ขยายสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการเมือง 
(2) การเพ่ิมการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐโดยประชาชน เพ่ือให้เกิดความสุจริตและโปร่งใสใน

ระบอบการเมือง 
(3) การทําให้ระบอบการเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพจากเจตนารมณ์ข้างต้น ทําให้

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีมาตราที่รองรับสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ในฐานะประชาชนของประเทศที่ปกครองภายใต้ระบอบ
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ประชาธิปไตยอยู่หลายมาตราด้วยกัน อาทิเช่น การคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐ 

 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2550 ในมาตรา 45 วรรค 1 และ 2 จะพบว่ามีความคล้ายกัน น่ันคือ เป็น

การให้เสรีภาพมีเง่ือนไข หรือรัฐสามารถออกกฎหมายมาจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ โดยอาศัย
เหตุผลตามที่ปรากฏในวรรค 2 ของมาตราน้ี ซึ่งได้มีการเพ่ิมเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดความเกลียดชังระหว่าง
คนในชาติหรือศาสนาหรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน  

 
จากผลการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยคร้ังสําคัญ และนํามาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนท่ีได้

กล่าวไปแล้วข้างต้น ก่อให้เกิดการพัฒนาธรรมรัฐที่สําคัญครั้งหน่ึงของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยที่มีผลสําคัญต่อประชาชนทุกคน เพราะรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเสรี โดยรัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองสื่อมวลชน รวมถึงบุคลากรอ่ืน
ที่ทําหน้าที่เก่ียวข้องกับการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นจากอํานาจรัฐ และองค์กรธุรกิจ 

 
 จะเห็นได้ว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย เป็นรากฐานท่ี
สําคัญย่ิงของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด แต่
อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนในสังคมจะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในทางสังคมเรื่องใดเร่ืองหน่ึงน้ัน 
ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงพ้ืนฐานในเรื่องน้ันๆ ด้วยเหตุน้ีเองสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างเจตจํานง
ของสังคม ดังน้ันหากสื่อมวลชนถูกครอบงําโดยอํานาจรัฐและอํานาจทุนสื่อมวลชนก็จะเป็นเพียงกระบอกเสียง
ในการโฆษณาชวนเช่ือของผู้มีอํานาจรัฐ ประชาชนก็จะรับรู้ได้เฉพาะในเรื่องที่ผู้มีอํานาจอยากให้ประชาชนรับรู้
และในแบบที่ผู้มีอํานาจอยากให้รับรู้เท่าน้ัน การปิดปากสื่อมวลชนจึงเท่ากับเป็นการปิดหูปิดตาประชาชน 
 

ขอบเขตการควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ที่มีรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
มีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อมวลชนสามารถดําเนินการตามหน้าที่อย่างมี
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ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพใดก็ตามย่อมต้องมีขอบเขตทางกฎหมายกํากับอยู่เสมอ ทั้งน้ี
เน่ืองจากการใช้เสรีภาพอย่างหน่ึงอย่างใดโดยปราศจากขอบเขต อาจก้าวล่วงไปกระทบต่อเสรีภาพอย่างใด
อย่างหน่ึง ดังน้ัน แม้ว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะถูกรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ รวมทั้งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ หากแต่สิทธิดังกล่าวมิได้เป็นสิทธิเสรีภาพท่ี
สมบูรณ์ (Absolute Rights) หากสื่อมวลชนใช้เสรีภาพของตนในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารอันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือประชาชน รัฐในฐานะผู้ใช้อํานาจปกครองย่อมมีสิทธิในการกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือควบคุมและจํากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อพิจารณากลไกและ
หลักเกณฑ์ในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะพบว่า เสรีภาพของสื่อมวลชนสามารถถูกจํากัดภายใต้หลัก 4 ประการ 
ดังต่อไปน้ี (พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์, 2549) 

(1) หลักความม่ันคงของรัฐ  
(2) หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(3) หลักการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน  
(4) หลักการป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  
 
1.3 แนวคิดเรื่องสือ่วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมกับประเด็นทางจริยธรรม 

 เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสารจํานวน
มากจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี เราจึงได้เห็นการหลอมรวมของวารสาร
ศาสตร์ ทั้งหนังสือพิมพ์ออนไลน์และนิตยสารในรูปแบบของ e-magazine เพ่ือตอบสนองความต้องการของคน
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์เป็นการสื่อสารสู่สาธารณะซึ่งมีความเป็นตัวตนที่สูง เน่ืองจากไม่มีความ
จําเป็นที่จะต้องพ่ึงพาเจ้าของพ้ืนที่จริงเหมือนกับสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่ต้องใช้การสัมปทานจากรัฐจึงมีความ
เกรงใจภาครัฐ เพราะถ้าการนําเสนอมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ย่อมไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจของเอกชนท่ี
ได้รับสัมปทาน อาจจะส่งผลถึงการเลิกสัญญา และความเสียหายย่อมมากกว่าการที่จะโอนอ่อนตามความ
ต้องการของผู้มีอํานาจในรัฐบาลชุดน้ันๆ จึงทําให้หนังสือพิมพ์มีบทบาทต่อสังคมสูงมาก อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น
หัวเรือใหญ่ของสื่อสารมวลชนในการนําพาข้อเสนอ ความคิดที่แตกต่าง การเฝ้าระวังต่อสังคมไทย การที่ใน
ปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตมาผนวกเข้ากับหนังสือพิมพ์จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการนําเสนอแนวคิดเช่นเดียวกับ
หนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของสัมปทานภาครัฐเหมือนกัน ทําให้สื่ออินเทอร์เน็ตได้เข้ามาช่วยเสริมในเรื่อง
ของความรวดเร็วในการนํามุมมองของหนังสือพิมพ์ให้เข้าถึงประชาชนในประเทศผ่านทางหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ (Yoshiko Nozato, 2002)  
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 ทั้งน้ี สื่อสังคม สื่อยุคดิจิทัล และลักษณะของการทําสื่อแบบคอนเวอร์เจนต์1 เป็นผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการทําข่าวคือ การปฏิสัมพันธ์ (interactivity) ทําให้คนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูล
ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง พร้อมๆ กับมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรข่าว ทําให้คนสามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลายประเภท 
หลากช่องทางมากข้ึน เป็นผลให้เกิดความหลากหลายทางเน้ือหาข้อมูลที่ได้รับ ลดบทบาทของสื่อในการเป็น 
“นายทวารข่าวสาร” (Gatekeeper) และบทบาทในการกําหนดสิ่งที่ประชาชนจะรับรู้ผ่านสื่อในการรับรู้
เรื่องราวต่างๆ เกิดการพัฒนารูปแบบของข่าวและการเล่าเรื่องที่มีการใช้เทคโนโลยีมัลดิมีเดียเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็
ตาม ผลเสียหรือข้อควรระวังที่ตามมาให้การเปลี่ยนแปลงนี้คือ  

 ความเร็วและความหลากหลายของข้อมูลทําให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริง เกิดความลือ และ
ความเห็นที่ตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งมีผลต่อการลดความน่าเช่ือถือของสื่อเมื่อมีการรายงานสิ่งผิดพลาด
เหล่าน้ี 

 มีแรงกดดันให้สื่อบางสื่อลดเพดานจริยธรรมของตัวเองตํ่าลงและหันมาเพ่ิมการทําข่าวที่เต็มไป
ด้วยอารมณ์และสีสันเพ่ือดึงดูดและขายข่าว 

 สาธารณะเร่ิมมีการต้ังคําถามต่อประเด็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนในการเข้าถึงข้อมูล 
หรือนําข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์มาใช้โดยสื่อ 

 ความสับสนต่อการนิยาม “ใครคือนักข่าว” ในเมื่อใครๆ ก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลและรายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

 
จากการหลอมรวมสื่อดังกล่าวทําให้เกิดประเด็นปัญหาเก่ียวกับจริยธรรมตามมา ซึ่งประเด็นสําคัญตาม

กรอบจริยธรรมที่นักวิชาการมองว่าต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดและปรับแนวทางจริยธรรมในการปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับลักษณะของสื่อออนไลน์และสื่อสังคม ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ คือ ประเด็นการรักษา
มาตรฐานความน่าเช่ือถือของการรายงานข่าวท่ามกลางข้อมูลที่ไหลอยู่ในวงจรข่าวจํานวนมาก ประกอบด้วย
ข้อความท่ีเป็นความเห็น ข้อมูลที่ตรวจสอบได้และยังตรวจสอบไม่ได้ ตลอดจนข่าวลือ ผู้สื่อข่าวและองค์กรสื่อ
จะทําอย่างไรในการรักษาความน่าเช่ือถือในการใช้ข้อมูลและการรายงานข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคม 
ประเด็นในเรื่องการตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่เลือกในสิ่งเฉพาะความสนใจ การดึงดูดความสนใจของ

                                           
1 Kendyl Salcito, ONLINE JOURNALISM ETHICS: New Media Trend [Online], 29 July 2015. Source:  
www.journalismethics.info/online_journalism_ethics/new_media_trends.htm  
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ผู้อ่าน/ผู้ชมข่าว และแรงกดดันทางธุรกิจที่สื่อต้องหารายได้เพ่ืออยู่รอด นําไปสู่แรงกดดันในการตัดสินใจ
ระหว่างการนําเสนอข่าวที่รักษามาตรฐานของจรรยาบรรณส่ือกับเรื่องราวที่เป็นกระแส มีอารมณ์ความรู้สึก 
หรือ “ดราม่า” รวมถึงประเด็นในเรื่องการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมที่มีอยู่ทั่วไปกับหลักของ
ลิขสิทธ์ิ และสิทธิส่วนบุคคลในการนําข้อมูลมาใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะ และที่สําคัญคือท่ามกลางการนําเสนอ
ข้อมูลแบบข้ามสื่อ/หลากสื่อน้ัน การรักษาคุณค่าข่าว และความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าว องค์กรสื่อและ
ผู้สื่อข่าวทําอย่างไร (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2557) 

 
 จากประเด็นข้างต้น ท่ามกลางความสําคัญและความนิยมสื่อออนไลน์ประเภทเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ที่เพ่ิมมาขึ้นในกระบวนการสื่อข่าวขององค์กรสื่อในประเทศไทยและต่างประเทศ ก็
ยังคงมีข้อถกเถียงกันในประเด็นด้านจริยธรรมการใช้งาน กรอบการปฏิบัติในการใช้งาน จากการเสวนางานใน
หัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการ ใช้ Social Media” ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สื่อข่าวสารเทคโนโลยีสารเทศ2 นักวิชาการ
และนักวิชาชีพด้านสื่อให้ความเห็นต่อข้อจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 4 ประเด็น 
ได้แก่  

 ความโปร่งใสของการ “ให้ข้อมูล” กับ “เรื่องส่วนตัวและความคิดเห็น” ตลอดจนการแสดงจุดยืน
ต่อประเด็นของผู้สื่อข่าวกับจุดยืนขององค์กร 

 ความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ส่งผ่านออกไปควรเป็นขององค์กรหรือผู้สื่อข่าว 

 กรอบความรับผิดชอบต่อภาวะการสื่อสารที่ “รวดเร็วและสื่อสารสองทาง” กับ “การรักษาความ
ถูกต้องในการรายงานข่าว 

 ขอบเขตของการนําข้อมูลมาใช้ การแบ่งปันข้อมูลกับการละเมิดข้อมูล (Fair Use) 
 

ในขณะที่สื่อต่างประเทศก็มีการสรุปประเด็นทางจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมในการ
รายงานข่าวไว้3 4 ประเด็นคือ 

                                           
2 อศินา พรวศิน, เก็บตกงานจิบน้ําชา 1/2553 ของชมรมผู้สื่อข่าวสารเทคโนโลยีสารเทศ (ITPC; Information Technology Press Club) 
ในหัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการ ใช้ Social Media” [ออนไลน์], 29 กรกฎาคม 2558. แหล่งที่มา  
http://lekasina.wordpress.com/2010/05/18/เก็บตกงานจิบน้ําชา-12553-ของช/ 
3 Alastair Reid, Five online standards and ethics pointers for journalists [Online], 29 July 2015. Source:  
www.journalism.co.uk/news/five-online-standards-and-ethics-pointers-for-journalists/s2/a552745/ 
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 ความถูกต้องที่ต้องมาก่อนความรวดเร็ว (Accuracy VS Speed) เน่ืองจากส่ือสังคม (Social 
Media) มีทั้งเรื่องที่เป็นข่าวด่วน (breaking news) และข่าวหลอก ข่าวลือที่อาจแฝงมาได้ง่าย ซึ่ง
อาจทําให้เกิดรายงานข่าวเกิดความผิดพลาด และส่งผลกระทบในวงกว้าง ดังน้ัน จริยธรรมใน
เรื่องของการตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ยังจําเป็นในการทําข่าว และ
ต้องเข้าถึงประเด็นและข้อมูลให้ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการในเร่ืองความเร็วไป
พร้อมๆ กันด้วย อย่างไรก็ตามความถูกต้องต้องมาก่อนความเร็วเสมอ 

 ความโปร่งใส (transparency) เป็นประเด็นแนวปฏิบัติในการทําข่าวที่สําคัญมากเพ่ือรักษาความ
ถูกต้องและความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยเฉพาะในการรายงานสดผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคม 
เช่น liveblog, live coverage, live tweet เป็นต้น บนสื่อเหล่าน้ีการอ้างอิง และการลิงก์
กลับไปที่ต้นต่อของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้สื่อข่าวควรทําเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสของข้อมูลที่
นําเสนอ 

 การเพ่ิมคุณค่าให้ข่าวที่นําเสนอ (Adding Value) ในมิติของจริยธรรมในการใช้สื่ออนไลน์และสื่อ
สังคม การเพ่ิมคุณค่าให้กับเร่ืองราวด้วยข้อมูลที่รอบด้าน การให้พ้ืนที่ในการถกเถียง แลกเปลี่ยน
จากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน เป็นสิ่งที่ควรทําบนสื่อดังกล่าวมากกว่าแค่การทําซ้ําข้อมูลจากสื่อหน่ึง
ไปอีกสื่อหน่ึงโดยไม่ให้ข้อมูลที่แตกต่างเพ่ิมเติม 

 การแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง (Correction) ในการนําเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคม 
ความรวดเร็วทําให้เกิดความผิดพลาดได้ เช่น กรณีการสะกดผิด ข้อมูลที่ไม่น่ิงเปลี่ยนแปลง เมื่อ
รายงานไปแล้ว ทําให้เกิดความผิดพลาดก็เป็นได้ ดังน้ัน การแก้ไขข้อผิด และแจ้งให้ผู้ติดตาม
ทราบให้ชัดเจนว่ามีข้อผิดพลาดและได้แก้ไขแล้วเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้สื่อข่าวต้องยึดถือเพ่ือ
รักษาจริยธรรมในการรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง 

 การจัดการความขัดแย้งและข้อถกเถียงที่เกิดจากข้อเขียน/ข่าวที่นําเสนอ (Dealing with trolls) 
การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้บนสื่อออนไลน์และสื่อสังคมทําให้มีการคอมเมนต์ แสดงความเห็น และ
นําไปสู่การถกเถียงกันในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างได้ ผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการต้องมีหลักใน
การจัดการกับความเห็นต่างที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่รายงานข่าวไป หรือถ้ามีการโจมตีโดยตรงต่อ
ผู้สื่อข่าวต่อประเด็นหรือข้อข่าวที่นําเสนอผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคม ผู้สื่อข่าวต้องมีวิธีการใน
การจัดการปัญหาเพ่ือลดความขัดแย้งน้ันแต่ยังรักษามาตรฐานการรายงานข้อเท็จจริงได้ โดยไม่
ปล่อยให้คนบนโลกออนไลน์มามีอิทธิพลเหนือการนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้สื่อข่าว 
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 นอกจากน้ี สื่อออนไลน์และสื่อสังคมทําให้เกิดรูปแบบของการสื่อข่าวแบบใหม่ คือ การมีส่วนร่วมของ
ผู้อ่านในกระบวนการสื่อข่าว การส่ือสารที่เป็นสองทาง มีการโต้ตอบ แสดงความเห็น ในขณะเดียวกัน ผู้อ่าน 
และชุมชนคนบนโลกออนไลน์กลายเป็นแหล่งข่าวและที่มาของข้อมูลใหม่ๆ ของผู้สื่อข่าวในยุคดิจิทัล4 Janine 
Gibson ของหนังสือพิมพ์ The Guardian อธิบายไว้ว่า ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากข้ึนระหว่างผู้สื่อข่าวและ
การทํางานกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้งานเคร่ืองมือสื่อสังคมมาเป็นส่วนหน่ึงในการหาข่าว รายงานข่าว 
กระจายข่าว และโปรโมทเน้ือหา ทําให้ผู้สื่อข่าวต้องใช้กรอบการตัดสินใจในการคัดกรองข่าวสาร ข้อมูล และ
การตัดสินใจในการนําเสนอข้อมูลน้ันที่เข้มข้นมากขึ้น หลักเดิมในการทํางานข่าวในเร่ืองการตรวจสอบข้อมูล
ยังคงต้องถูกนํามาใช้ แต่มีการปรับรูปแบบ วิธีการ และเพ่ิมความเข้มข้นที่มากขึ้น เช่นเดียวกับความเห็นจาก 
Torin Douglas ผู้สื่อข่าวสายมีเดียของ BBC ที่ระบุว่า การใช้ข้อมูล ระดมข้อมูลจากสื่อสังคมน้ันเป็นประโยชน์
มากสําหรับงานข่าว เป็นวิธีการที่ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที และยังช่วยผู้สื่อข่าวให้
เข้าถึงแหล่งข่าว แหล่งข้อมูลที่ไม่เคยเข้าถึง หรือนึกไม่ถึงมาก่อน แต่ข้อเสียที่ต้องระวังก็คือ การไม่ตรวจสอบ
ข้อมูล และไม่มีจริยธรรมในการเข้าถึงและนํามาใช้ ซึ่งในกรณีของสื่อไทยก็มีเสียงสะท้อนในเรื่องดังกล่าว โดย
ประเด็นที่สําคัญด้านจริยธรรมต่อกรณีน้ีคือ เรื่องของการตรวจสอบข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูลในกระบวนหาข่าว 
ลิขสิทธ์ิ และสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวจะนําไปใช้ประกอบการรายงานข่าว คําถามด้าน
จริยธรรมต่อบทบาทเร่ืองการคัดกรองข่าวสารในฐานะนายทวารข่าวสาร การปฏิบัติตามจริยธรรมเรื่องความ
น่าเช่ือถือ (credibility) ของข่าวออนไลน์และเน้ือหาข่าวในรูปแบบดิจิทัลเป็นสิ่งที่นักวิจัยต่างประเทศให้
ความสําคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบมาจากเทคโนโลยี (Abdulla, Garrison, Salwen, 
Driscoll, and Casey, 2005; Garrison, 2005; Salwen, 2005; Wasserman, 2008 อ้างถึงใน สกุลศรี ศรี
สารคาม, 2557) นักวิชาการยังระบุด้วยว่าในการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมหาข้อมูลข่าวและนําเสนอข่าวไปสู่
ผู้รับสารท่ามกลางความรวดเร็วอย่างการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมน้ัน มีประโยชน์ในการทําให้การรายงาน
ข่าวมีความสดใหม่ น่าสนใจมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุที่ข้อมูลถูกบิดเบือน ไม่ครบถ้วน และลด
คุณภาพของการรายงานข่าวที่รอบด้านลง5 ดังน้ัน ในภาวะของการปรับตัวของผู้สื่อข่าวต่อการรายงานข่าวผ่าน

                                           
4 Charlie Beckett, When journalists go online: ethical challenges for news and social media [Online], 29 July 2015. Source: 
http://blogs.lse.ac.uk/polis/2010/03/19/when-journalists-go-online-ethical-challenges-for-news-and-social-media/ 
5 Kelly McBride and Tom Rosenstiel, The New Ethics of Journalism: Principles for the 21st Century (SAGE Publications, 2013), 
pp. 88-91. 
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เทคโนโลยีเหล่าน้ีควรมีกรอบจริยธรรมและแนวปฏิบัติเพ่ือทําให้เกิดการสร้างสรรค์ในการใช้เครื่องมือน้ีอย่างมี
ประสิทธิภาพแต่ไม่ผิดพลาด  
 
 ทั้งน้ี จากบทความและการวิเคราะห์วิจารณ์การใช้งานสื่อออนไลน์ขององค์กรสื่อ สามารถสรุปได้ว่า 
ในกระบวนการสื่อข่าว 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการหาข่าว (News Gathering) ขั้นตอนการผลิตข่าวและผ่าน
การกลั่นกรองจากกองบรรณาธิกร (News Production and Editorial Process) และขั้นตอนการเผยแพร่ 
(News Distribution and reporting) มีประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้งานสามมิติ คือ  
 
 มิติแรกคือความรวดเร็วในการทําข่าว ซึ่งประเด็นทางจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีต้องพิจารณาคือ
เรื่องการรักษาความถูกต้อง การตรวจสอบข้อมูล (Verification) และการรักษามาตรฐานของการรายงานข่าว
ท่ามกลางความรวดเร็ว และจริยธรรมในเชิงของการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการหาข่าว (News Gathering) 
และการรายงานข่าว (News Reporting & Distribution)  
 
 มิติที่สองคือการปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม สื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมเปิดพ้ืนที่ให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือในกระบวนการข่าวรูปแบบต่างๆ ระหว่างองค์กรสื่อและผู้รับสาร หรือ สื่อภาค
ประชาชน ต้ังแต่ระดับของการใช้เน้ือหาจากผู้อ่าน (User-generate Content) การระดมข้อมูลข่าวจากผู้อ่าน 
(Crowdsourcing) และการทําข่าวแบบมีส่วนร่วม (Participatory Journalism) ในบางเหตุการณ์ที่สําคัญ 
เช่น ภัยพิบัติ การประท้วง การเลือกต้ัง เป็นต้น ในมิติน้ี ประเด็นทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่มีการศึกษา
กันอยู่ทั่วโลกคือ บทบาทท่ีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) การใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายของสื่อ (Diversity) เปิดพ้ืนที่ให้การมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพข่าว เพ่ือ
ยกระดับการรายงานข่าวเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ และการเปิดพ้ืนที่ให้มีการนําเสนอข่าวให้กับกลุ่มที่
หลากหลายอย่างเท่าเทียม 
 
 มิติที่สามของการศึกษาในงานวิจัยน้ีคือส่วนของกรอบปฏิบัติทางวิชาชีพซึ่งกําหนดโดยองค์กรสื่อและ
องค์กรกํากับดูแลด้านวิชาชีพสื่อที่มีการกําหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชน โดยเมื่อการใช้งานสื่อ
ออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น องค์กรสื่อ และองค์กรกํากับดูแลด้านวิชาชีพจึงมีการกําหนดกรอบในการใช้งานส่ือ
ออนไลน์ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้สื่อข่าว ประเด็นที่ยังคงเป็นคําถามให้ศึกษาในงานวิจัยน้ีคือ กรอบ
แนวทางปฏิบัติที่แต่ละส่วนกําหนดมานั้นครอบคลุมในประเด็นที่เป็นข้อกังวลด้านจริยธรรมครบถ้วนหรือไม่ 
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กรอบดังกล่าวมีการบังคับใช้อย่างไร เมื่อการกํากับดูแลด้านวิชาชีพเมื่อสื่อมีการปรับตัวสู่ความหลากสื่อ 
โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างในการกํากับดูแลขององค์กรวิชาชีพ การปรับปรุงพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้าน
จริยธรรมท่ีสอดคล้องกับสื่อออนไลน์และสื่อสังคม เพ่ือรักษามาตรฐานด้านจรรยาบรรณและยกระดับ
ประสิทธิภาพในการใช้สื่อใหม่ในกระบวนการสื่อข่าวเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ 
 
 นอกจากน้ี ยังมีอีกประเด็นในเร่ืองของกรอบจริยธรรมด้านวิชาชีพสื่อที่นักวิชาการต่างประเทศมองว่า 
สื่อใหม่ในโลกออนไลน์และสื่อสังคม (Social Media) ทําให้วงจรของการสื่อสารในเชิงข่าวเปลี่ยนไปเป็นการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน นักข่าวพลเมือง และ บล็อกเกอร์เข้ามามีบทบาทในกระบวนการสื่อข่าวเพ่ิมมาก
ขึ้น จากการศึกษาของ WARD และ WASSERMAN (2556 อ้างถึงใน สกุลศรี ศรีสารคาม, 2557) ระบุว่า การ
มีส่วนร่วมของพลเมืองและเน้ือหาที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการสื่อข่าวทําให้เรื่องของ
กรอบจริยธรรมด้านการข่าวน้ันไม่ใช่แค่เรื่องของผู้สื่อข่าวที่จะต้องยึดปฏิบัติตามเท่าน้ัน แต่พลเมืองที่มีส่วนใน
กระบวนการสื่อข่าวก็ควรมีส่วนร่วมในการกําหนดกรอบและมีการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการคัดกรองข้อมูล จัดการข่าวลือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนการแสดงออกทางความเห็นต่อประเด็นข่าวจึงเป็นอีกประเด็นในการศึกษาว่าแนวทางในการกําหนด
กรอบจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมในกระบวนการรายงานข่าวขององค์กรสื่อและองค์กรกํากับ
ดูแลทางวิชาชีพจะมีการปรับตัวต่อการกําหนดทิศทางที่ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว รวมถึงการหากรอบของ
แนวทางปฏิบัติ (Best Practice) ด้านจริยธรรมเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติและตัดสินใจในการรายงานข่าว
สถานการณ์ต่างๆ ด้วย 
 

1.4 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2541 และแนวทางปฏิบัติต่างๆ 
ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชพีหนงัสือพิมพ ์พ.ศ.2541 
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ตราขึ้นโดยได้รับมติเห็นชอบคณะกรรมการสภา

การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยอาศัยความตามข้อ 5 (1)6 และข้อ 16 (4)7 แห่งธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ 

                                           
6 ข้อ 5 สภาการหนังสือพิมพ์มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
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หมวด 1  
หมวดทั่วไป 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2541” 
ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับน้ี  
"ข่าว" หมายถึง เน้ือข่าว ความนําหรือตัวโปรย พาดหัวข่าว ภาพข่าว และคําบรรยายภาพข่าว 
"หนังสือพิมพ์" หมายถึง หนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ข้อ 3 (สิ่งพิมพ์ที่
เสนอข่าวโดยทั่วไปและความคิดเห็นเป็นสาระสําคัญเป็นส่วนใหญ่) 
"ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์" หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ พ.ศ.2540 ข้อ 3 (เจ้าของหนังสือพิมพ์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาบรรณาธิการ  และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์และผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ด้วย) 
 

หมวด 2 
จริยธรรมของหนังสือพิมพ ์

ข้อ 4 หนังสือพิมพ์ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้องแม่นยําและความครบถ้วน 
ข้อ 5 หนังสือพิมพ์ต้องนําเสนอข่าวเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะ 
ข้อ 6 หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความพยายาม ในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
ข้อ 7 หนังสือพิมพ์ต้องไม่แต่งเติมเน้ือหาสาระของข่าว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง 
ข้อ 8 หนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลําเอียง หรือมีอคติจนเป็นเหตุให้ข่าวน้ันคลาดเคล่ือน
หรือเกินจากความเป็นจริง 
ข้อ 9 หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว 
ข้อ 11 เมื่อคัดลอกข้อความใดจากหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ต้องบอกที่มาของข้อความน้ัน 

                                                                                                                                   

(1) ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับว่า ด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ **และข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติอื่น ซึ่งตราขึ้นตามธรรมนูญนี้ ** หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด (** แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
7 ข้อ 16 คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(4) ออกข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์และข้อบังคับอ่ืน ตามที่กําหนดในธรรมนูญนี้ 
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ข้อ 11 การเสนอข่าวที่มีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรใดๆ ต้องแสดงถึงความ 
พยายามในการเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริงด้วย 
ข้อ 12 ในกรณีที่มีการเสนอข่าวผิดพลาด หนังสือพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
ข้อ 13 หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอข่าวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล่งที่มา พึงระบุช่ือบุคคลท่ีให้สัมภาษณ์หรือให้
ข่าวอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้องเป็น 
ประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน 
ข้อ 14 หนังสือพิมพ์ต้องปกปิดช่ือและฐานะของบุคคลที่ให้ข่าวไว้เป็นความลับ หากได้ให้คํามั่นแก่แหล่งข่าวน้ัน
ไว้ หนังสือพิมพ์ต้องปกปิดนามปากกาหรือนามแฝงที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ฉบับน้ันไว้เป็นความลับ 
ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องคํานึงมิให้ล่วงละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ 
บุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างย่ิง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซ้ําเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอัน เกิดแก่เด็ก 
สตรีและผู้ ด้อยโอกาสน้ันไม่ว่าทางใดทางหน่ึง 
ข้อ 16 การพาดหัวข่าวและความนําของหนังสือพิมพ์ ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและต้องสะท้อน 
ใจความสําคัญหรือเน้ือหาหลักของข่าว 
ข้อ 17 หนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียวโดยไม่คํานึงถึงความรู้สึก
ของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน 
ข้อ 18 ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ หนังสือพิมพ์ต้องให้ความเที่ยงธรรมแก่ฝ่ายที่ถูก 
พาดพิงเสมอ 
ข้อ 19 ขอ้ความท่ีเป็นประกาศโฆษณา ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ ต้องแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นประกาศ โฆษณา 
จะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได้ 
 

หมวด 3 
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพมิพ์ 

ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ 
ศักด์ิแห่งวิชาชีพ 
ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตําแหน่งหน้าที่ เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือผล 
ประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม 
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ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ เพ่ือ ให้
กระทําการหรือไม่กระทําการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง 
รอบด้าน 
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หมวด 4 
แนวปฏิบัติของหนังสือพิมพแ์ละผูป้ระกอบวิชาชพีหนังสือพิมพ ์

ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พึงละเว้นการรับอภิสิทธ์ิ หรือตําแหน่ง เพ่ือให้กระทําการ หรือไม่ 
กระทําการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน 
ข้อ 24 การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ พึงตระหนักถึงความสําคัญของข่าวต่อสาธารณชนและไม่เสนอข่าว ใน
ทํานองชวนเช่ือในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ข้อ 25 การได้มาซึ่งข่าวสาร หนังสือพิมพ์พึงใช้วิธีที่สุภาพและซื่อสัตย์ 
ข้อ 26 ในการแสดงความคิดเห็น หนังสือพิมพ์พึงกระทําโดยบริสุทธ์ิใจ และไม่มีพันธะกรณีอ่ืนใด นอก จากมุ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอ่ืนใดมาครอบงําความคิดเห็น 
ข้อ 27 หนังสือพิมพ์ พึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ข้อ 28 หนังสือพิมพ์พึงใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบ ให้ประกาศโฆษณาทั้งหลายอยู่ภายในขอบเขต ของ
ศีลธรรมและวัฒนธรรม หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังที่จะไม่เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ประกาศโฆษณา ที่น่า 
สงสัยว่าจะเป็นภัยแก่สังคมหรือสาธารณชน 
ข้อ 29 หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่มีเหตุให้น่าเช่ือว่า เจ้าของประกาศโฆษณาน้ัน 
เจตนาจะทําให้ผู้อ่านหลงเช่ือในสิ่งที่งมงาย 
ข้อ 30 ภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงคําที่ไม่สุภาพ หรือมีความหมายเหยียดหยาม 
 

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูก
ละเมิดทางเพศ 

เน่ืองด้วยในปัจจุบัน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการนําเสนอข่าวและ 
ภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศในทางที่ไม่เหมาะสม และอาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ สิทธิมนุษยชนและกฎหมายโดยหนังสือพิมพ์ ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

 
ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ในสังกัดสมาชิกสภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นไปตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หนังสือพิมพ์ โดยให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการนําเสนอข่าวและภาพข่าวที่ หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ 
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สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยคําแนะนําของ คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งได้จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานข่าว บรรณาธิการและผู้แทนองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้องจํานวนหนึ่ง จึง
เห็นสมควรให้กําหนดแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและ
เด็กถูกละเมิดทางเพศ ดังต่อไปน้ี 

1. การนําเสนอข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ 
1.1 หนังสือพิมพ์ต้องไม่ลงตีพิมพ์ช่ือ ช่ือสกุลหรือตําบลท่ีอยู่ของผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิด

ทางเพศ รวมทั้ง ช่ือ ช่ือสกุลและตําบลท่ีอยู่ของญาติของผู้เสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือ
สิ่งที่ทําให้รู้หรือสามารถรู้ได้ว่าผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ เป็นใคร 

1.2 ในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ต้องไม่เผยแพร่
ข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้เสียชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์สําหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

1.3 การพาดหัวข่าว โปรยข่าว หรือการนําเสนอรายละเอียดของเน้ือหาข่าวผู้หญิงและเด็กที่
ถูกละเมิดทางเพศ จะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง ทั้งในเร่ืองการใช้ภาษาและการ
คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และไม่ตอกยํ้าให้เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับทัศนคติเรื่องเพศ
อันเน่ืองมาจากการละเมิดทางเพศน้ัน 

2. การนําเสนอภาพข่าวผู้หญิง และเด็กถกูละเมิดทางเพศ 
2.1 หนังสือพิมพ์ต้องไม่ลงตีพิมพ์ภาพข่าวของผู้หญิง และเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ไม่ว่ากรณี

ใดๆ และไม่ว่าผู้ที่ถูกละเมิดทางเพศน้ัน จะเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม 
2.2 ในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต หนังสือพิมพ์อาจ

ลงตีพิมพ์ภาพหน้าตรงของผู้เสียชีวิตขณะมี ชีวิตได้ ทั้งน้ี ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

  



 

21 

20 ตุลาคม 2549 
 

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการรับเชิญไปทําข่าวในประเทศและต่างประเทศ 
เน่ืองด้วยงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันมีการเชิญสื่อมวลชน

ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เพ่ือทําข่าวการแสดงสินค้า นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขององค์กรผู้เชิญ 
ตลอดจนการแถลงข่าวควบคู่ทัศนาจร 

 
การเดินทางจึงมีทั้งที่ไปปฏิบัติงานจริง ไปทัศนศึกษา และทั้งสองอย่าง ซึ่งหน่วยงานผู้เชิญมัก

รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดการเดินทาง ช่วงใดที่ไม่มีการรับรอง 
องค์กรผู้เชิญจะจ่ายค่าอาหารตามจํานวนมื้อที่ให้ดูแลตนเอง จํานวนเงินดังกล่าวอาจเหมาะสมหรืออาจมาก
เกินไปสําหรับค่าอาหารแต่ละมื้อ ในขณะที่บางองค์กรสมาชิกมีเบ้ียเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานข่าวในกรณีที่ไปปฏิบัติ
หน้าที่จริง ไม่ใช่ทัศนศึกษาหรือทัศนาจร 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ 

แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ต้ังคณะทํางานศึกษาและสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานข่าวและบรรณาธิการที่
เก่ียวข้องจํานวนหน่ึง และเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การรับเชิญไป
ทําข่าวในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปน้ี 

1. องค์กรสมาชิกควรใช้วิจารณญาณในการตอบรับหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ มวลชนใน
สังกัดเดินทางไปร่วมทําข่าวในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือไม่ให้ขัดกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอ่ืนใดจากองค์กรผู้เชิญซึ่งได้ ออกค่าใช้จ่ายตลอด
การเดินทางอยู่แล้ว 

3. องค์กรสมาชิกที่จ่ายเบ้ียเลี้ยงการเดินทางให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวในสังกัด เมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ประเทศและต่างประเทศอยู่แล้ว ต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวไม่รับค่าตอบแทนที่ซ้ําซ้อนกับองค์กร
ผู้เชิญ 

4. ผู้ปฏิบัติงานข่าวควรใช้ดุลพินิจในการรับค่าตอบแทนกรณีองค์กรผู้เชิญจ่ายเป็นค่าอาหารบางมื้อที่
ไม่ได้มีการรับรองซึ่งมีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม 
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3 เมษายน 2552 
 

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่องการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ.2553 

เน่ืองด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งใน
ด้านการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น หรือการเผยแพร่การทํางานของ
องค์กรข่าว ซึ่งมีทั้งการใช้ประโยชน์ในระดับองค์กร ตัวบุคคล และผสมผสาน เป็นจํานวนมาก จึงควรมีแนว
ปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชนให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ 

 
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจึงได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานการยกร่างแนวปฏิบัติ โดยมีตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ 
ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ชมรม
นักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมกันยกร่างและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง 

จึงกําหนดเป็นแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน ดังต่อไปน้ี 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1 ในแนวปฏิบัติน้ี 
‘สื่อสังคมออนไลน์’ (Social Media) หมายถึง ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อ
ใดๆ ที่มีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถสื่อสารเน้ือหา อาทิ twitter.com, facebook.com, 
youtube.com, weblog ต่างๆ 
‘องค์กรสื่อมวลชน’ หมายถึง องค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และองค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย 
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‘ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน’ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญสภาการหนังสือแห่งชาติ 
พ.ศ.2540 ผู้ประกอบวิชาชีพข่าว ผู้ปฏิบัติงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพ 
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ.2542 และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอ่ืนที่ยอมรับแนวปฏิบัติน้ี 
 

หมวด 2 
แนวปฏิบัติในการใชส้ื่อสังคมออนไลนข์ององค์กรสื่อมวลชน 

ข้อ 2 การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและการแสดง
ความคิดเห็น พึงยึดมั่นกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอย่างเคร่งครัด 
ข้อ 3 การนําเสนอข่าวโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชน ควรมีหลักในการอ้างอิงถึงองค์กร
สื่อมวลชน ดังต่อไปน้ี 

(1) ช่ือองค์กรสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
(2) รายละเอียด สัญลักษณ์ หรือช่ือย่อ ที่แสดงถึงองค์กรสื่อมวลชน 
(3) มาตรการทางเทคนิคที่ยืนยันถึงสถานะและความมีตัวตนขององค์กรสื่อมวลชน รวมถึงการ

ประกาศต่อสาธารณชนตามช่องทางที่องค์กรมีอยู่ 
ข้อ 4 การนําเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรสื่อมวลชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรเป็นไปตามข้อบังคับ
จริยธรรม หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติขององค์กรที่กํากับดูแลตามท่ีระบุไว้ในหมวดหน่ึง และต้องไม่เป็นการ
สร้างความเกลียดชังระหว่างคนในสังคม ไม่ยุยงให้เกิดความรุนแรงจนอาจนําไปสู่ความขัดแย้งและเสียหาย
รุนแรงขึ้นในชาติ 
ข้อ 5 องค์กรสื่อมวลชนต้องให้ความเคารพและยอมรับข้อมูล ข่าวสาร หรือภาพ ที่ผลิตโดยบุคคลอ่ืนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

การคัดลอก เลียน ข้อความใดๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ พึงได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อความน้ันๆ 
ตามแต่กรณี 

กรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือรายงานข่าวในฐานะสื่อมวลชน ต้อง
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อความและข่าวสารน้ันโดยรับรู้ถึงสิทธิ หรือลิขสิทธ์ิขององค์กรหรือบุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลดังกล่าว 
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หมวด 3 
แนวปฏิบัติในการใชส้ื่อสังคมออนไลนข์องผู้ประกอบวิชาชพีสื่อมวลชน 

ข้อ 6 การนําเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน อาจแบ่งได้ดังน้ี 

(1) กรณีใช้ช่ือบัญชีผู้ใช้งาน (user account) ที่ระบุถึงต้นสังกัด ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงใช้
ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อบังคับ จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความ
ถูกต้อง (accuracy) สมดุล (balance) และการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

(2) กรณีใช้ช่ือบัญชีผู้ใช้งานที่ระบุถึงตัวตนอันอาจทําให้เข้าใจว่าเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
ผู้ใช้งานพึงระมัดระวังการนําเสนอข้อมูลขา่วและการแสดงความคิดเห็นที่อาจนําไป สู่การละเมิดจรยิธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน 
ข้อ 7 การรายงานข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงแยก ‘ข่าว’ กับ 
‘ความเห็น’ ออกจากกันอย่างชัดเจน พึงระวังการย่อความท่ีทําให้ข้อความน้ันบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง และ
พึงระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวซ้ํา 
ข้อ 8 ในกรณีที่เวลาเป็นสาระสําคัญของการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร พึงตระหนักถึงมิติของเวลาในการนําเสนอ
ข่าวน้ัน ๆ ด้วย 
ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงตระหนักว่าพ้ืนที่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็น พ้ืนที่สาธารณะ ไม่ใช่พ้ืนที่ส่วน
บุคคล ซึ่งข้อมูลที่มีการรายงานจะถูกบันทึกไว้และอาจมีผลทางกฎหมายได้ 
ข้อ 10 ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึง
ระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก อนาจาร 
หวาดเสียว และรุนแรง 
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พึงระมัดระวังกระบวนการหาข่าวหรือภาพจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี
การตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน รอบด้าน และควรอ้างอิงแหล่งที่มาเม่ือนําเสนอ เว้นแต่สามารถตรวจสอบและ
อ้างอิงจากแหล่งข่าวได้โดยตรง 
 

การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ไม่ว่าการรายงานสดผ่านอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ (devices) หรือการสร้าง
ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์จากการประชุม ‘ปิด’ ต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมก่อน 
ข้อ 12 หากการนําเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนเกิดความผิดพลาด จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรอ่ืน ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
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ต้องดําเนินการแก้ไขข้อความที่มีปัญหาโดยทันที พร้อมทั้งแสดงถ้อยคําขอโทษต่อบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับ
ความเสียหาย ทั้งน้ี ต้องให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีโอกาสช้ีแจงข้อมูลข่าวสารในด้านของตนด้วย 
 
9 พฤศจิกายน 2553 
 
2. ประสบการณใ์นทางปฏิบัติและบทเรียนในต่างประเทศ 
 

2.1 สภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาติของประเทศสวีเดน (Swedish Press Council) 
 Swedish Press Council ถือเป็นสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อต้ังขึ้นในปี 
ค.ศ.1916 โดยองค์กรหนังสือพิมพ์ 3 องค์กร ได้แก่ The Publisher’s Club, The Swedish Union of 
Journalist และ The Swedish Newspaper Publisher’s Association สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในยุคแรกมี
หน้าที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เรื่องหลัก คือ 

1. กรณีระหว่างหนังสือพิมพ์กับสาธารณชน เมื่อสิ่งที่ตีพิมพ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 

2. กรณีธุรกิจ เป็นการโต้แย้งระหว่างองค์กรหนังสือพิมพ์ด้วยกัน หรือระหว่างหนังสือพิมพ์กับองค์กร
อ่ืนๆ 

3. กรณีของบรรณาธิการ เป็นการโต้แย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในองค์กรหนังสือพิมพ์ เช่น 
เรื่องเงินเดือน สัญญา ฯลฯ 

 
 แต่กระนั้นสภาการหนังสือพิมพ์ฯ น้ีก็มีบทบาทค่อนข้างจํากัด จวบจนกระทั่งหลังสงครามโลกคร้ังที่
สอง โดยการตัดสินกรณีต่างๆ เริ่มเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ ในเวลาเดียวกันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของ
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ไปพร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาน้ันการตัดสินคําร้องค่อนข้างใช้เวลานาน ในขณะที่ภาระของ
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก็กลับมีมากขึ้น นอกจากน้ี ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับการตัดสินของสภา
การหนังสือพิมพ์ฯ หลายๆ คนเห็นว่าสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ไม่มีน้ํายา แต่บางคนกลับเห็นว่าการตัดสินน้ัน
เข้มงวดมากเกินไป8 

                                           
8 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, การกํากับดูแลเน้ือหาหนังสือพิมพ์ (โครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ: การกํากับดูแลเน้ือหาโดยรัฐการกํากับดูแล
ตนเอง และส่ือภาคประชาชน”, 2547) หน้า 11-13. 
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 ในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นช่วงของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมครั้งใหญ่ของ
ประชาคมโลกได้นําไปสู่การปฏิรูปของสภาการหนังสือพิมพ์สวีเดน สืบเน่ืองจากปัญหาการนําเสนอเน้ือหาที่เร้า
อารมณ์และเข้าข่ายหมิ่นประมาทในหนังสือพิมพ์ โดยการปฏิรูปดังกล่าวปรากฏในรูปของการจัดต้ังองค์กรรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อมวลชน (Press Ombudsman) แห่งแรกพร้อมๆ กับการร่างใหม่รวบรวมและแก้ไข
จรรยาบรรณวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ (Code of Ethics) 
 ระบบการกํากับดูแลตนเองของหนังสือพิมพ์สวีเดนประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ  

1. กฎต่างๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. สํานักงานรับเรื่องร้องเรียน (the Office of the Press Ombudsman)  
3. สภาการหนังสือพิมพ์ฯ  

 
 สภาการหนังสือพิมพ์สวีเดนปัจจุบันประกอบไปด้วยผู้แทน 14 คน ประธาน 1 คน และรองประธาน 3 
คน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก The Publisher’s Club, The Swedish Union of Journalist , The Swedish 
Newspaper Publisher’s Association, The Swedish Magazine Publishers Association, The Chief 
Parliamentary Ombudsman และ The Chairman of The Swedish Bar Association สภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ จะมีการประชุมปีละ 15 ครั้งเพ่ือพิจารณาทบทวนคดีต่างๆ ที่อาจละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของนักหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ The Swedish Newspaper 
Publisher’s Association สามารถเพิกเฉยต่อกฎของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้หากประสงค์จะทําเช่นน้ัน 
 
 สํานักงานรับเรื่องร้องเรียน (The Office of the Press Ombudsman) ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ.19699 ซึ่ง
ผู้ใดก็ตามที่เห็นว่าหนังสือพิมพ์ละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ์สามารถร้องเรียนต่อสํานักงาน
รับเรื่องร้องเรียน ภายใน 3 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่กระนั้นนักหนังสือพิมพ์ด้วยกันเองจะไม่สามารถ
ร้องเรียนกันได้ สํานักงานรับเรื่องร้องเรียนไม่เพียงดูแลด้านการร้องเรียน แต่ยังตอบคําถามของสาธารณชน
เก่ียวกับจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ รวมถึงสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ในการเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ดี 
คณะกรรมการของสํานักงานรับเร่ืองร้องเรียน ได้รับการแต่งต้ังจาก Chief Parliamentary Ombudsman, 
                                           
9 Reynolds Journalism Institute (RJI), Sweden Press Council [Online], 30 July 2015. Source: www.rjionline.org/ 
MAS-Press-Councils-Sweden 
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the Chairman of the Swedish Bar Association, และ the Chairman of the Joint Committee of 
Press Associations 
 สํานักงานรับเร่ืองร้องเรียนได้รับเร่ืองร้องเรียนประมาณ 400 เรื่องต่อปี ซึ่งสํานักงานเปรียบเสมือน
ประตูไปสู่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ และไม่สามารถร้องเรียนหรือวิพากษ์วิจารณ์หนังสือพิมพ์ด้วยตนเอง 
สํานักงานทําหน้าที่คัดเรื่องราวร้องเรียนว่าสมควรตรวจสอบหรือไม่ หรือเรื่องดังกล่าวสามารถส่งกลับไปจัดการ
แก้ไขโดยหนังสือพิมพ์หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองราวร้องเรียนน้ัน หากวิธีการดังกล่าวไม่ได้ผล สํานักงานรับเรื่อง
ร้องเรียนจะตัดสินใจว่าควรยกฟ้องหรือนําเรื่องเข้าสู่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ หากเร่ืองดังกล่าวถูกยกฟ้องจาก
สํานักงานฯ ผู้ร้องเรียนสามารถย่ืนอุทธรณ์คําตัดสินของสํานักงานฯ ต่อสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ ซึ่งสภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ จะมีอิสระในการตัดสินใจว่าคําพิจารณาใดเหมาะสมที่สุด 
 

2.2 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ (The Press Council) และคณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนของ
หนังสือพิมพ์ (Press Complaints Commission) ของประเทศอังกฤษ 

The Press Council หรือ สภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษ  
สภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษ ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1953 เดิมใช้ช่ือว่า General 

Council of the Press ต่อมาในปี ค.ศ.1962 จึงเปลี่ยนช่ือเป็น The Press Council คณะกรรมการของสภา
การหนังสือพิมพ์ฯ ในช่วงก่อต้ังน้ันประกอบไปด้วยตัวแทนในวงการหนังสือพิมพ์ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นตัวแทน
จากนักหนังสือพิมพ์จํานวน 15 คน และตัวแทนเจ้าของหนังสือพิมพ์อีก 10 คน ต่อมาในปี ค.ศ.1963 สภาการ
หนังสือพิมพ์อังกฤษจึงยอมให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยแบ่งออกเป็นผู้แทนจากนักหนังสือพิมพ์ 
8 คน เจ้าของหนังสือพิมพ์ 12 คน บุคคลภายนอก 5 คน โดยประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯเป็น
บุคคลภายนอก แต่ในปัจจุบันคณะกรรมการประกอบไปด้วย ประธานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ผู้แทนจากสมาคมเจ้าของหนังสือพิมพ์ ผู้แทนจากสมาคมหนังสือพิมพ์ ตัวแทนจากประชาชนผู้บริโภคข่าวสาร
และสมาชิกที่องค์กรแต่งต้ังให้มาร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา10 

ในธรรมนูญของสภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ 7 ข้อ ประกอบด้วย 
1. เพ่ือรักษาไว้เพ่ือเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ 
2. เพ่ือดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์อังกฤษในฐานะที่เป็นวิชาชีพและธุรกิจที่มีมาตรฐานสูง 
3. เพ่ือพิจารณาคําร้องเก่ียวกับพฤติกรรมของหนังสือพิมพ์ 

                                           
10 สิริทิพย์ ขันสุวรรณ, งานหนังสือพิมพ์ (กรุงเทพฯ : แผนกตําราและคําสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2541), หน้า 78-79. 
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4. เพ่ือรักษาไว้ซึ่งการตรวจสอบการพัฒนาในด้านการให้ข้อมลูข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์แก่
สาธารณชน 

5. เพ่ือรายงานต่อสาธารณชนในเรื่องการรวมตัวกันและการผูกขาดของหนังสือพิมพ์ 
6. เพ่ือแต่งต้ังผู้ที่เหมาะสมไปร่วมประชุมกับหน่วยงานขององค์กรสหประชาชาติ 
7. เพ่ือจัดพิมพ์รายงานประจําปีแสดงถึงการทํางานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 

 
ในระหว่างช่วงทศวรรษ 1980 รัฐสภาได้อ้างว่าสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เป็นหน่วยงานที่ไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งตอนน้ันสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เผชิญกับการทดสอบความน่าเช่ือถืออีก 2 เรื่อง เรื่อง
แรกคือ สหภาพนักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (NUJ) ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยช่วยเหลือในการก่อต้ังสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 
ได้ถอนตัวออกจากสภาการหนังสือพิมพ์ฯ โดยให้เหตุผลว่าสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ถูกครอบงําโดยผู้แทน
เจ้าของหนังสือพิมพ์และนักหนังสือพิมพ์ เรื่องที่สองคือ ในปี 1989 ได้มีการย่ืนร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับต่อ
รัฐสภา ฉบับหน่ึงเก่ียวข้องกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล ส่วนอีกฉบับเป็นการเสนอเรื่องสิทธิในการตอบกลับ 
(Right to Reply) ในเดือนเมษายน 1989 ได้มีรายงานจากคณะกรรมการแนะนําให้หนังสือพิมพ์ลองพิสูจน์
เป็นครั้งสุดท้ายว่าสามารถทําการกํากับดูแลตนเองแบบสมัครใจ (voluntary self-regulation) ได้หรือไม่ 
นอกจากน้ี ยังแนะนําให้ต้ังระบบในการจัดการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ สุดท้ายสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก็ได้
ถูกยุบและแทนที่ด้วยการกํากับดูแลหนังสือพิมพ์โดยกฎหมาย กลุ่มอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์มีปฏิกิริยาตอบ
กลับอย่างรวดเร็วและได้ร่วมกันทําตามคําแนะนําของคณะกรรมการโดยต้ัง The Press Complaints 
Commission ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 
 

คณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนของหนังสือพิมพ์ (Press Complaints Commission)  
Press Complaints Commission หรือ PCC จัดต้ังขึ้นในปี ค.ศ.1991 ซึ่งแตกต่างจากสภาการ

หนังสือพิมพ์ฯ โดยเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งทําหน้าที่ปกป้องเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีนําเสนอในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ โดยการให้บริการที่รวดเร็วและ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
Press Complaints Commission ประกอบไปด้วยสมาชิก 16 คน สมาชิกส่วนใหญ่จะไม่มีความ

เก่ียวข้องกับองค์กรหนังสือพิมพ์ใด ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประธาน ซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังจากกลุ่มหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส่วนระดับสมาชิกที่เป็น
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สาธารณชนต้องไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์เช่นกัน สุดท้ายคือสมาชิกที่มาจากกลุ่มหนังสือพิมพ์ซึ่งจะต้องเป็น
ผู้ที่มีประสบการณ์ทางหนังสือพิมพ์ในระดับบรรณาธิการอาวุโสขึ้นไป 

 
Press Complaints Commission มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ต่อ

หน่วยงานได้ โดยได้ต้ังหน่วย Helpline ช่วยเหลือประชาชนในการร้องเรียน การตีพิมพ์รายละเอียดของ
หน่วยงานเป็นภาษาต่างๆ เช่น ภาษาเวลส์ ภาษาอูรดู ภาษาเบงคลี ภาษาของพวก Celt ภาษาอาหรับ ภาษา
โซมาเลีย และจีน ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี มีการสร้าง
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข่าวสาร การต้ังสายด่วนให้คําแนะนําตลอด 24 ช่ัวโมงในการ
รับเรื่องร้องเรียนที่เร่งด่วน การให้บริการ text phone สําหรับคนหูหนวกหรือปัญหาด้านการได้ยิน 

 
Press Complaints Commission ไม่เพียงรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเน้ือหาที่นําเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์

เท่าน้ัน แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการและรหัสทางจริยธรรมผ่านทาง
โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล 

 
คําร้องเรียนของประชาชนทั้งหมดจะถูกพิจารณาภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ (code of ethics) ซึ่ง

เป็นตัวเช่ือมรวมท้ังหนังสือพิมพ์ระดับชาติและระดับภูมิภาค รวมถึงนิตยสารจรรยาบรรณวิชาชีพน้ีครอบคลุม
การสืบเสาะรวบรวมและรายงานข่าว นอกจากน้ียังให้การปกป้องกลุ่มคนที่เปราะบาง เช่น เด็ก ผู้ป่วย และผู้ที่
เสี่ยงต่อการถูกเหยียดชนช้ัน 

 
จรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของอังกฤษผ่านการอนุมัติในเดือนธันวาคม ค.ศ.1989 หลักปฏิบัติ

ดังกล่าวเขียนขึ้นโดยบรรดาบรรณาธิการ ซึ่งครอบคลุมใน 4 แง่มุมหลัก ได้แก่ ความถูกต้อง สิทธิส่วนบุคคล 
กระบวนการหาและรวบรวมข่าว สุดท้ายคือสมาชิกที่เปราะบางของสังคม (เช่น เด็ก ผู้ป่วย ฯลฯ) หลักปฏิบัติ
ทางจริยธรรมน้ีมีหน้าที่สองประการ กล่าวคือ การให้หลักเกณฑ์ที่แน่นอนต่อองค์กรหนังสือพิมพ์เพ่ือใช้เป็น
แนวทาง รวมถึงการให้กรอบการทํางานที่ชัดเจนแก่คณะกรรมาธิการในการปฏิบัติงาน 

 
ในกระบวนการร้องเรียนน้ัน เรื่องร้องเรียนที่ทางคณะกรรมการได้รับจะถูกส่งไปยังบรรณาธิการเพ่ือให้

โอกาสในการช้ีแจง หากการร้องเรียนไม่ได้รับการตอบสนองที่พึงพอใจหรือไม่ได้รับการช้ีแจงใดๆ จาก
หนังสือพิมพ์ ผู้ร้องเรียนจะต้องเขียนคําร้องมาให้คณะกรรมาธิการอีกครั้งหน่ึง จากน้ันคณะกรรมาธิการจะ
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ดําเนินการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการ เมื่อคําวินิจฉัยออกมาจะมีการส่งสําเนาไปยังสมาชิกทุกคนก่อนที่จะลง
ตีพิมพ์ในรายงานประจําเดือนของคณะกรรมาธิการ นอกจากน้ีคณะกรรมาธิการยังกําหนดให้หนังสือพิมพ์
ดังกล่าวตีพิมพ์คําตัดสินด้วย 

นับต้ังแต่การต้ัง Press Complaints Commission ขึ้นมาจํานวนเรื่องร้องเรียนมีเพ่ิมขึ้นสม่ําเสมอ ใน
ระหว่างปีที่แรกต้ัง (ค.ศ.1991) จนกระทั่งถึงปี ค.ศ.1997 เรื่องร้องเรียนได้เพ่ิมจาก 1,396 เรื่องเป็น 2,944 
เรื่อง และในปี ค.ศ. 2002 Press Complaints Commission ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจํานวนทั้งสิ้น 2,630 
เรื่อง โดยร้อยละ 60 เก่ียวกับความถูกต้องในการรายงานข่าว ส่วนอีกร้อยละ 25 เก่ียวกับเรื่องของการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล และส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยเป็นเรื่องของการแบ่งแยกชนช้ัน11 
 

2.3 สภาการหนังสือพิมพ์อินโดนีเซีย (DewanPers) และ สภาจริยธรรมนักข่าวอินโดนีเซีย 
(DewanKehormatan) 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียแห่งแรกก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1968 โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศเป็นประธาน สภาการหนังสือพิมพ์ฯ อินโดนีเซียแห่งแรกน้ีแตกต่างจาก
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอ่ืนๆ ตรงที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่
รัฐบาลในประเด็นเก่ียวกับหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ดี ภายหลังกระทรวงสารสนเทศถูกยุบในปี ค.ศ. 1999 ได้มี
การต้ังสภาการหนังสือพิมพ์ฯ อิสระแห่งใหม่ขึ้นตามกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ ค.ศ. 1999 (1999 Law on the 
Press) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปกป้องเสรีภาพของหนังสือพิมพ์อย่างชัดเจน  

 
 จุดมุ่งหมายของกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ ค.ศ.1999 ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 40 ประกอบด้วย รับรอง
เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ ขจัดปัญหาการใช้ระบบใบอนุญาตเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมหนังสือพิมพ์ ยกเลิก
อํานาจของรัฐบาลในการสั่งห้ามตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ จํากัดอํานาจของรัฐบาลในการเสนอกฎหมายอ่ืนที่ตามมา 
ยกเลิกข้อจํากัดที่กําหนดว่าบุคคลใดสามารถหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเก่ียวกับหนังสือพิมพ์ และรับรอง
สิทธิของนักข่าวหนังสือพิมพ์ในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมใดๆ ตามความสมัครใจ สิทธิในการแสวงหาและ
เผยแพร่ความคิดและข้อมูล สิทธิที่จะเป็นอิสระจากการเซนเซอร์ และสิทธิในการปฏิเสธที่จะเปิดเผยช่ือของ
แหล่งข่าว 

                                           
11 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, การกํากับดูแลเน้ือหาหนังสือพิมพ์ (โครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ: การกํากับดูแลเน้ือหาโดยรัฐการกํากับดูแล
ตนเอง และส่ือภาคประชาชน”, 2547) หน้า 15-16. 
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 นอกจากน้ี กฎหมายฉบับดังกล่าวยังให้การคุ้มครองสื่อหนังสือพิมพ์จากการคุกคามด้านเสรีภาพ หรือ
แม้แต่การวิพากษ์วิจารณ์บทความใดๆ ที่นําเสนอในหนังสือพิมพ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการวิจารณ์ดังกล่าว
เป็นการแทรกแซงเสรีภาพในการบรรณาธิกรหรือสร้างตีความอันก่อให้เกิดผลเสียต่อเสรีภาพสื่อ ตัวอย่างเช่น 
กฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์กําหนดโทษปรับหรือจําคุกสําหรับผู้ที่พยายามจํากัดเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ โดยกําหนด
โทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 500 ล้านรูเปียห์ (ราว 50,000 เหรียญสหรัฐ) สําหรับบุคคลที่เจตนา
กระทําการใดๆ อันเป็นการเซนเซอร์ ปิดก้ัน หรือขัดขวางการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ข่าว หรือการกระทําใดๆ ที่
ขัดขวางสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหาและเผยแพร่ความคิดหรือข่าวสารข้อมูลใดๆ ของนักข่าวหนังสือพิมพ์   
 
 ทั้งน้ีในมาตรา 15 ของกฎหมายดังกล่าวระบุว่า สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก่อต้ังขึ้นเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์และขยายการดํารงอยู่ของหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และได้กําหนดหน้าที่ของสภา
การหนังสือพิมพ์ฯ ไว้ดังต่อไปน้ี 

1. ปกป้องเสรีภาพของหนังสือพิมพ์จากการแทรกแซงจากภายนอก 
2. ศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาการดํารงอยู่ของหนังสือพิมพ์ 
3. บังคับใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพของหนังสือพิมพ์และควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามหลัก

ดังกล่าว 
4. พิจารณาและหาทางแก้ไขปัญหาที่ถูกร้องเรียนโดยสาธารณะเก่ียวกับรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ 
5. พัฒนาการสื่อสารระหว่างหนังสือพิมพ์ สาธารณะ และรัฐบาล 
6. ช่วยนักหนังสือพิมพ์และเจ้าของสื่อในการกําหนดกฎระเบียบสําหรับกํากับดูแลและเพ่ือเพ่ิมความ

เป็นมืออาชีพในวงการนักข่าวหนังสือพิมพ์  
7. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบริษัทสื่อต่างๆ 

 
 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แห่งใหม่ของอินโดนีเซียเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 
2000 โดยประกอบด้วยสมาชิก 9 คนที่คณะกรรมการเลือกต้ังสภาการหนังสือพิมพ์ (Press Council Election 
Committee) เป็นผู้เลือกจากรายช่ือที่มี ซึ่งได้แก่ 1) นักข่าวหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการเสนอช่ือจากสมาคม
นักข่าวหนังสือพิมพ์ 3 คนเพ่ือเป็นตัวแทนของนักหนังสือพิมพ์ 2) สมาชิกระดับบริหารของบริษัทสื่อที่ได้รับการ
เสนอช่ือจากสมาคมเจ้าของสื่อ 3 คนเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทสื่อ และ 3) บุคคลสาธารณะที่ได้รับการเสนอ
ช่ือจากนักข่าวหนังสือพิมพ์และสมาคมเจ้าของสื่อ 3 คนเพ่ือเป็นตัวแทนของสาธารณะ จากน้ันสมาชิกจะเป็นผู้
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เลือกและแต่งต้ังสมาชิกที่เป็นตัวแทนของสาธารณะ 1 คนขึ้นเป็นประธานสภา ทั้งน้ีสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 
ได้รับเงินสนับสนุนทั้งจากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์และสมาคมเจ้าของสื่อ บริษัทสื่อ รวมถึงเงินช่วยเหลือ
แบบไม่มีเง่ือนไขผูกมัดจากรัฐและเงินสมทบจากที่อ่ืน  
 
 ทั้งน้ีสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการสําหรับรับเร่ืองร้องเรียนสาธารณะและดํารง
รักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณสื่อ (Commission for Public Complaints and the Upholding of the Press 
Code) เพ่ือดูแลและจัดการเมื่อมีเหตุร้องเรียนเกิดขึ้น โดยคําตัดสินของคณะกรรมาธิการต่อประเด็นร้องเรียน
ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่มีลักษณะเป็นการลงโทษทางศีลธรรม (Moral Sanctions) นอกจากน้ีสภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ ยังได้ต้ังคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายและการกํากับดูแล (Commission of Laws and 
Regulations) ซึ่งมีหน้าที่เสนอและออกกฎหมายที่จะช่วยรับรองเสรีภาพของหนังสือพิมพ์และการเข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงศึกษาข้อกฎหมายที่อาจส่งผลเสียต่อเสรีภาพสื่อด้วย12 
 

สภาการหนังสือพิมพ์อินโดนีเซีย หรือ DewanPers ถือเป็นสภาหนังสือพิมพ์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
สภาหนังสือพิมพ์ไทย มีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐ ภายใต้กระทรวงสารสนเทศ โดยสภาหนังสือพิมพ์อินโดนีเซีย
ประกอบด้วยกรรมการ 25 คน 

 
ตัวแทนรัฐ 5 คน ตัวแทนสมาคมนักข่าวอินโดนีเซีย 8 คน ตัวแทนสมาคมการพิมพ์ 6 คน ตัวแทน

สมาคมกราฟฟิกและการพิมพ์ 1 คน ตัวแทนสมาคมโฆษณา 1 คน และอีก 4 คนมาจากตัวแทนนักวิชาการ 
 
เปรียบเทียบกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีกรรมการไม่เกิน 21 คน เป็นกรรมการจากผู้ประกอบ

วิชาชีพหนังสือพิมพ์ไม่เกิน 14 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ อีก 7 คน ทั้งน้ีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่อยู่ในอํานาจรัฐ 

 

                                           
12 Reynolds Journalism Institute (RJI), Indonesia Press Council [Online], 30 July 2015. Source: www.rjionline.org/ 
MAS-Press-Councils-Indonesia 
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 โดยสัดส่วนและที่มาของคณะกรรมการสภาหนังสือพิมพ์อินโดนีเซีย ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐ น่าจะ
ใช้อํานาจรัฐจัดการสื่อที่ละเมิดจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อํานาจหน้าที่ของสภาหนังสือพิมพ์
อินโดนีเซียมากที่สุดคือ การพิจารณาหาทางออกในข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับสื่อมวลชนเท่าน้ัน 
 
 ส่วนหน้าที่ในการกํากับดูแลจริยธรรมโดยตรง อยู่ภายใต้สภาจริยธรรม หรือ DewanKehormatan 
เป็นองค์กรอิสระภายใต้สมาคมนักข่าวอินโดนีเซีย กรณีพบการละเมิดจริยธรรมขั้นรุนแรง สภาจริยธรรมจะให้
คําแนะนําในทางกฎหมาย 
 ซึ่งจะมีความหมายเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ตอนต้นว่า การกระทําผิดจริยธรรมข้ันรุนแรง โดยปกติก็จะ
เป็นความผิดตามกฎหมายด้วย ในกรณีของประเทศไทย สิ่งที่ยังขาดอยู่คือกระบวนการในการบังคับใช้
กฎหมาย ซึ่งข้อเสนอให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในเร่ืองน้ีในฐานะตัวแทนผู้เสียหาย ของคณะทํางานสื่อ
เพ่ือการปฏิรูป ก็นับว่ามีเหตุผล แต่ต้องออกแบบไม่ให้ภาคประชาชนน้ี มีอํานาจมากเกินไป จนอาจเป็น
ช่องทางในการร้องเรียนจนส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการทํางานของสื่อ13 
 

2.4 สภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลยี (Australian Press Council) 
 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลียก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ.1976 มีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสื่อที่ดี การเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะโดยชุมชน และ
เสรีภาพในการแสดงออกผ่านสื่อ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
สื่อดิจิทัลที่เก่ียวข้องในประเทศออสเตรเลีย  
 สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ออสเตรเลียมีทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วย  

1) ประธานอิสระ 1 คนซึ่งได้รับเลือกจากสภา และสมาชิกสาธารณะ 10 คนที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับ
องค์กรสื่อใดๆ โดยประธานสภาจะเป็นผู้เสนอช่ือก่อนจะได้รับการแต่งต้ังโดยสภา  

2) ผู้ได้รับการเสนอช่ือจากองค์กรสื่อ 9 คน ซึ่งรวมถึงเจ้าของสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลักใน
ประเทศทั้งหมด และตัวแทนจากสหภาพลูกจ้างแห่งอุตสาหกรรมสื่อ  

3) นักข่าวหนังสือพิมพ์อิสระ 4 คนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างขององค์กรสื่อใดๆ โดยประธานสภาจะเป็นผู้
เสนอช่ือก่อนจะได้รับการแต่งต้ังโดยสภา 

                                           
13 จักร์กฤษ เพ่ิมพูล, ความเห็นแย้งปฏิรูปส่ือ [ออนไลน์], 30 กรกฎาคม 2558. แหล่งที่มา: www.komchadluek.net/detail/ 
20150730/210697.html 
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 พันธกิจหลักของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 

1. พัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพอันเป็นองค์ประกอบสําคัญของการประกอบวิชาชีพสื่อที่ดี
และเพ่ือใช้เป็นหลักในการพิจารณาเมื่อมีการร้องเรียนเก่ียวกับสื่อ 

2. จัดการข้อร้องเรียนจากสาธารณะในประเด็นที่เก่ียวกับเน้ือหาที่นําเสนอในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
และสื่อดิจิทัลที่เก่ียวข้องภายในประเทศ 

3. ออกแถลงการณ์เก่ียวกับนโยบายส่ือ ซึ่งอาจกระทําโดยเสนอผ่านคณะกรรมการรัฐสภา 
คณะกรรมการธิการ หรือองค์กรสาธารณะอ่ืนๆ 

 
 ซึ่งในการที่จะบรรลุพันธกิจดังกล่าว สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีหน้าที่ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1. พิจารณาและจัดการข้อร้องเรียนหรือความกังวลเก่ียวกับเน้ือหาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
วารสาร ทั้งที่ตีพิมพ์เป็นเล่มและบนอินเทอร์เน็ต 

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสืบค้นถึงปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการร้องเรียนหรือความกังวลของ
ผู้อ่าน 

3. คอยตรวจตราและคัดค้านเมื่อพบการกระทําใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อการแพร่กระจายข้อมูล
เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะหรือการกระทําที่เป็นภัยต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของประชาชน 

4. ส่งแถลงการณ์หรือคําร้องไปยังรัฐบาล องค์กรสาธารณะที่มีอํานาจไต่สวน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
เมื่อพบเห็นที่ประเด็นที่เก่ียวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกหรือความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูล 

5. วิจัยและหารือเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะเก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงส่งเสริมให้
ประชาชนทั่วไปตระหนักรู้ถึงความสําคัญของประเด็นดังกล่าว 

6. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึงบทบาทและกิจกรรมของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ผ่านการจัดงาน
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนับสนุนให้มีการแสดงผลตอบรับมายังสภาเพ่ือใช้
สําหรับพิจารณาการทํางาน 

 
 สําหรับหน้าที่ด้านการรับเร่ืองร้องเรียนจากสาธารณะ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ รับผิดชอบดูแลข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดรวมถึงสื่อดิจิทัลที่เก่ียวข้อง เช่น เว็บไซต์ ของบริษัทสิ่งพิมพ์ที่เป็นสมาชิก
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ของสภา โดยยอดตีพิมพ์ของบริษัทเหล่าน้ีคิดเป็นร้อยละ 90 ของยอดขายสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดในประเทศ
ออสเตรเลีย 
 
 ปัจจุบัน สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้รับข้อร้องเรียนราวปีละ 700 กรณี โดยร้อยละ 75 ของกรณี
ร้องเรียนมักจบที่สื่อสิ่งพิมพ์ที่ถูกร้องเรียนยินยอมลงข่าวเพื่อแก้ไขความผิดพลาด ลงข้อความขอโทษหรืออ่ืนๆ 
โดยไม่ต้องมีคําตัดสินอย่างเป็นทางการจากสภา ส่วนในกรณีร้องเรียนที่จําเป็นต้องมีคําตัดสินอย่างเป็นทางการ 
กําหนดให้ผู้ถูกร้องเรียนต้องตีพิมพ์คําตัดสินดังกล่าวลงในสื่อของตนในตําแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนด้วย14 
3. สถานภาพและปัญหาในประเทศไทย  
 

3.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยกฏหมายที่
เก่ียวข้อง 
 ต้ังแต่ยุคของบางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) ของหมอบรัดเลย์ (Dan Bradley) จนมาถึง
ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 มีกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการเผยแพร่
หนังสือและหนังสือพิมพ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2465 และ พ.ศ.2470โดย
กําหนดให้ผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือและหนังสือพิมพ์จะต้องขออนุญาตก่อน ซึ่งหากมีเน้ือหาที่ดูหมิ่น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือรัฐบาล หรือราชการแผ่นดิน หรือจะให้มีการเปลี่ยนในรัฐบาล ให้สมุหพระนครบาล 
หรือสมุหเทศาภิบาลถอนใบอนุญาต ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการแรกเริ่มของแนวคิดการตรวจสอบเนื้อหาก่อนการ
เผยแพร่ (Pre-censorship)  ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ซึ่งกําหนดให้การจัดพิมพ์ 
และเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานการพิมพ์ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งต้ัง ซึ่ง
ถ้าหากมีเน้ือหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย เจ้าพนักงานอาจมีคําสั่งตักเตือนให้ส่งต้นฉบับไปให้ตรวจก่อนก็ได้ 
หรืออาจมีคําสั่งห้ามขาย หรือจ่ายแจก หรืออาจสั่งให้ยึดสิ่งพิมพ์และแม่พิมพ์ด้วยก็ได้  ซึ่งถือเป็นการให้อํานาจ
แก่เจ้าพนักงานในการควบคุม และลิดรอนเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ นอกจากน้ัน ยังมีประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 17 ซึ่งควบคุมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ (ยกเลิก ปี พ.ศ.2518) และ คําสั่งคณะปฏิรูป ฉบับที่ 42 ซึ่ง
ควบคุมเน้ือหาของหนังสือพิมพ์ที่เป็นการละเมิดต่อพระมหากษัตริย์ หรือเรื่องที่เป็นการกล่าวร้ายต่อประเทศ 

                                           
14 Reynolds Journalism Institute (RJI), Australia Press Council [Online], 30 July 2015. Source: www.rjionline.org/ 
MAS-Press-Councils-Australia  
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หรือที่ทําให้ต่างชาติเสื่อมเสียความเช่ือถือ หรือที่ส่งเสริมให้เกิดความนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ (ยกเลิก ปี 
พ.ศ.2532)15 
 
 จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้มีการ
แก้ไขกฎหมายเก่ียวกับการพิมพ์  ทั้งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484  คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 และคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 36 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2519 ซึ่งได้ประกาศใช้บังคับมานานแล้ว และบางมาตราไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงมีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ และคําสั่งของคณะปฏิรูปข้างต้น และ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 เพ่ือวางหลักเกณฑ์
ในการรับจดแจ้งการพิมพ์เป็นหลักฐานให้ทราบว่า ผู้ใดเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการ
หนังสือพิมพ์ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายในการฟ้องร้องคดี ในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวกระทําผิดกฎหมายอันเน่ืองมาจากเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการ
หนังสือพิมพ์16 
 
 การเปลี่ยนแปลงจากพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 มาเป็น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 
พ.ศ.2550 น้ี เป็นหน่ึงในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสื่อมวลชนที่ถูกแก้ไขโดยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ซึ่งคัดสรรโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) โดยใช้อํานาจนิติบัญญัติแทนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภาในช่วงเวลาปกติ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งพิมพ์น้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
หลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในส่วนของการกํากับดูแลโครงสร้าง การกํากับดูแล
เน้ือหา และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จากเดิมที่รัฐจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการ และเป็นผู้
พิจารณาเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม เปลี่ยนเป็นการให้เสรีภาพในการประกอบกิจการ และเน้ือหาในการนําเสนอ 
และรัฐทําหน้าที่เพียงผู้รับลงทะเบียนรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งพิมพ์ นอกจากน้ัน ยังเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบ
จากกระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงวัฒนธรรม โดยกําหนดหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ว่าจะต้องจดแจ้งการพิมพ์ 
ตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ดังน้ี 

                                           
15 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และ พิรงรอง รามสูต รณะนันท์, “สิทธิ เสรีภาพ กฎหมาย และจริยธรรมของส่ือมวลชน,” ใน ส่ือสารมวลชนเบื้องต้น: 
ส่ือมวลชน วัฒนธรรม และสังคม, อุบลรัตน์ศิ ริยุวศักด์ิ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547), หน้า 133-134. 
16 จากเอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ... หน้า 1 ของสํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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 "มาตรา 11 หนังสือพิมพ์ซึ่งพิมพ์ขึ้นภายในราชอาณาจักรต้องจดแจ้งการพิมพ์ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
 ผู้ย่ืนจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ต้องย่ืนแบบการจดแจ้งการพิมพ์และหลักฐานซึ่ง
ต้องมีรายการ ดังต่อไปน้ี 

(1) ช่ือ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการ
หนังสือพิมพ์แล้วแต่กรณี 
(2) ช่ือของหนังสือพิมพ์ 
(3) วัตถุประสงค์และระยะเวลาออกหนังสือพิมพ์ 
(4) ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออกใช้ 
(5) ช่ือและที่ต้ังโรงพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ 
(6) ช่ือและที่ต้ังสํานักงานของหนังสือพิมพ์" 

 
 ส่วนความหมายของ "หนังสือพิมพ์" จะอยู่ใน มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 
พ.ศ.2550 ดังน้ี 
 

 “หนังสือพิมพ์” หมายความว่า สิ่งพิมพ์ซึ่งมีช่ือจ่าหน้าเช่นเดียวกัน และออกหรือ
เจตนาจะออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเน่ืองกัน
หรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ีให้หมายความรวมถึงนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนทํานอง
เดียวกัน 

 
 อย่างไรก็ดี กฎหมายยังเปิดช่องให้มีการกํากับดูแลเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ ในกรณีที่เป็นการหมิ่นประมาท 
ดูหมิ่น หรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ หรือ
จะกระทบต่อความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยให้ผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจในการออกคําสั่งห้ามสั่งเข้า หรือนําเข้าเพ่ือเผยแพร่ในราชอาณาจักร ตาม
มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ดังน้ี 
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 "มาตรา 10 ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจออกคําสั่งโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาห้ามสั่งเข้า หรือนําเข้าเพ่ือเผยแพร่ในราชอาณาจักร ซึ่งสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่เป็นการ
หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือ
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร หรือความ
สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะกําหนดเวลาห้ามไว้ในคําสั่งดังกล่าว
ด้วยก็ได้" 

 นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ยังกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในมาตรา 14 และเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ผู้พิมพ์ หรือ 
ผู้โฆษณาในมาตรา 15 ด้วย ดังน้ี 
 

 "มาตรา 14 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังน้ี 

(1) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(2) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติแห่งประเทศซึ่งมีสนธิสัญญากับประเทศไทย 
(3) มีถิ่นที่อยู่ประจําในราชอาณาจักร 
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปี หรือเป็นความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 ผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยผู้ใดประสงค์จะเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต้องได้รับอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง" 

 
 "มาตรา 15 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้พิมพ์ หรือผู้โฆษณา
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(1) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีถิ่นที่อยู่ประจําในราชอาณาจักร 
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(5) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปีหรือเป็นความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ" 

 
3.2 การกํากับดูแลผ่านองค์กรวิชาชีพสื่อ/องค์กรกํากับดูแลตนเองของหนงัสือพิมพ ์
แนวทางที่สําคัญของการปฏิรูปสื่อ คือการสร้างมาตรฐานในการกํากับดูแลตนเองของสื่อมวลชนผ่าน

การบังคับใช้จรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรและสมาคมวิชาชีพสื่อ แม้จะมีสมาคมวิชาชีพสื่อจํานวนไม่น้อยที่
จัดต้ังขึ้นมา และดําเนินกิจกรรมอยู่ก่อนหน้าระลอกแรกของความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปสื่อ แต่การแสดง
บทบาทท้ังในเชิงปฏิบัติ และการขับเคลื่อนทางนโยบาย โดยเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนภายหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมการกํากับดูแลตนเองและมาตรฐานทางจริยธรรม 
ซึ่งก็มีผลเก่ียวเนื่องกับการจัดต้ังสภาวิชาชีพแห่งแรกของสื่อมวลชนในประเทศไทย คือ สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติในปีเดียวกัน ทั้งน้ีสามารถแจกแจงรายละเอียดขององค์กรที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลเน้ือหาสื่อ
สิ่งพิมพ์ได้ดังน้ี 
 

 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นการรวมตัวกันของเจ้าของ บรรณาธิการ และนักวิชาชีพ

หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ังคือ เพ่ือส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ ยกระดับผู้
ประกอบวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ์ และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการรับรู้ข่าวสารของประชาชนโดยมี
การออกระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับต่างๆ เช่น ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และแนว
ปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในด้านต่างๆ เช่น การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูก
ละเมิดทางเพศ เป็นต้น  

 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก่อต้ังขึ้นมาจากการประชุมร่วมกันของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาน้ันอยู่ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทยได้ประชุมและมีมติร่วมกันในการจัดต้ังกรรมการยกร่างธรรมนูญ “สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ” โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับ
ภาษาไทย อังกฤษ 25 ฉบับ จากจํานวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ รวมทั้งองค์กรที่เก่ียวข้องกับหนังสือพิมพ์ 10 องค์กร 
ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกเจตนารมณ์เพ่ือจัดต้ัง "สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ" โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น
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องค์กรควบคุมกันเอง ส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ เพ่ือยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และ
กิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีย่ิงขึ้น  

 
บทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะเน้นไปที่การกํากับดูแลการทํางานของสื่อมวลชนให้อยู่

ภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้กําหนดข้อบังคับว่าด้วย
จริยธรรม แนวปฏิบัติในการทํางานของสื่อมวลชนในเรื่องต่างๆ รวมถึงการออกหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
องค์กรสมาชิก เพ่ือเน้นยํ้าถึงข้อบังคับทางจริยธรรมที่สมาชิกในองค์กรต้องยึดถือร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางใน
การนําเสนอข่าว อาทิ ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษา
รุนแรงหยาบคาย การนําเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ และการเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม 
นอกจากน้ีทางสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังได้มีการออกแถลงการณ์เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงถึงการคุกคามสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนเพ่ือแสดงจุดยืนต่อสาธารณชน  

 
บทบาทหลักอีกประการหน่ึงของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ คือ การรับเรื่องร้องเรียนและวินิจฉัย ซึ่งเป็น

หลักการหน่ึงที่สําคัญในการควบคุมกันเองของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ที่ได้กําหนดไว้ในหมวดความรับผิดชอบ
ทางจริยธรรม แต่อย่างไรก็ดีเมื่อมีข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรบุคคลของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทําให้การ
ดําเนินการในบางคร้ังเป็นไปได้ล่าช้า รวมถึงการลงโทษผู้ที่ละเมิดข้อบังคับทางจริยธรรมที่ไม่มีมาตรการ
เด็ดขาดชัดเจน และบังคับใช้ได้เฉพาะองค์กรสมาชิกเท่าน้ัน จึงทําให้การควบคุมดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมยัง
ไม่เห็นผลที่ชัดเจนมากนัก 

 
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีผลงานการกํากับดูแลสื่อที่โดดเด่นชัดเจนใน 4 เรื่องหลักๆ คือ  
1) การขอความร่วมมือและการออกแถลงการณ์ เมื่อเกิดกรณีซึ่งเป็นที่สนใจของสังคม เช่น การขอ

ความร่วมมือผู้สื่อข่าว ให้ระมัดระวังเรื่องการรับของรางวัลในงานแถลงข่าว และการออก
แถลงการณ์ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม ต่อกรณีข่าวการพบซากศพทารกในโกดังเก็บ
ศพ เป็นต้น  

2) การประกาศข้อบังคับทางจริยธรรม เพ่ือเน้นยํ้าถึงข้อบังคับทางจริยธรรมที่สมาชิกในองค์กรต้อง
ยึดถือร่วมกัน ในการนําเสนอข่าว เช่น ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเรื่อง การพาดหัว
ข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรง เป็นต้น  

3) การรับเรื่องร้องเรียนและวินิจฉัยเก่ียวกับการปฏิบัติของหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิก  
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4) การเป็นแกนหลักในการจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชน (คพส.) เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการปฏิรูปสื่อในรอบใหม่หลังเหตุการณ์ความไม่สงบใน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 255317  

 
การจัดต้ังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้กลายมาเป็นต้นแบบของการจัดต้ังกลไกในการกํากับดูแล

ตนเองในสื่อสารมวลชนแขนงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย (สําหรับสื่ออินเทอร์เน็ต) และ สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (สําหรับสื่อวิทยุโทรทัศน์) ซึ่งก็มีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพ
และความย่ังยืนในระดับที่ต่างกัน แต่รูปแบบที่ร่วมกันของสภาวิชาชีพต่างๆ ก็คือ การมีกลไกในการรับเรื่องราว
ร้องเรียน วินิจฉัยเก่ียวกับการปฏิบัติขององค์กรสื่อที่เป็นสมาชิก และตอบกลับต่อสาธารณชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการทําหน้าที่ของสื่อมวลชน 

 
จากการรวบรวมเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2553-2557 สามารถสรุป

รายละเอียดจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมดได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สรุปเรื่องร้องเรียนของสภาการหนงัสือพิมพ์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2553-2557 
ปีท่ีร้องเรียน จํานวนเรื่อง

ร้องเรียน 
พิจารณาเสร็จสิ้น ยกคําร้อง ไม่รับเรื่อง อยู่ระหว่าง

พิจารณา 

ปี 2553 10 8 1 1 0 

ปี 2554 6 3 0 3 0 

ปี 2555 10 9 0 0 1 

ปี 2556 9 7 2 0 0 

ปี 2557 6 3 0 3 0 

รวมท้ังหมด 41 30 3 7 1 

 

                                           
17 จากรายงานการวิจัยเร่ืองบทบาทขององค์กร/สมาคมวิชาชีพส่ือ และมุมมอง/ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปส่ือ ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแผนสําหรับการปฏิรูปส่ือ ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรองดองแห่งชาติเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ.2553 โดย ผศ.ดร.พิรงรอง 
รามสูต , พิมลพรรณ ไชยนันท์, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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สรุปประเภทและเน้ือหาเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2553-2557 
เมื่อพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่มีเข้ามายังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติต้ังแต่ปี พ.ศ.2553-

2557 น้ัน สามารถจําแนกประเภทเรื่องร้องเรียนโดยเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี 
1. การนําเสนอภาพข่าว เน้ือหาข่าว การใช้ภาษา ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดจริยธรรม หรือก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน มจีํานวน 27 เรื่อง 
2. จรรยาบรรณของนักข่าว/จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ มีจาํนวน 7 เรื่อง 
3. พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักข่าว มีจํานวน 4 เรื่อง 
4. ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีจํานวน 2 เรื่อง 
5. หนังสือพิมพ์กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 มีจํานวน 1 เรื่อง 

 
ทั้งน้ี สามารถแจกแจงแสดงประเภทเร่ืองร้องเรียนและมติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ต้ังแต่ปี 

พ.ศ.2553-2557 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงประเภทเร่ืองร้องเรียนและมติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในปี พ.ศ.2553-2557 

 
 

 
 

อย่างไรก็ตาม จากการประมวลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะพบว่า เรื่องร้องเรียนที่มีเข้ามามากที่สุด ได้แก่ 
การนําเสนอภาพข่าว เน้ือหาข่าว การใช้ภาษา ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดจริยธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE][CATEGORY NAME]

[PERCENTAGE]

พฤติกรรมอันไมเหมาะสม
ของนักขาว
10%

[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]

[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]

ประเภทเรื่องร้องเรียน

[CATEGORY 
NAME]

[PERCENTAG
E]

[CATEGORY 
NAME]

[PERCENTAG
E]

[CATEGORY 
NAME]

[PERCENTAG
E]

[CATEGORY 
NAME]

[PERCENTAG
E]

[CATEGORY 
NAME]

[PERCENTAG
E]

มติ
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บุคคลอ่ืน มีจํานวน 27 เรื่อง ซึ่งมีจํานวนมากกว่าครึ่งหน่ึงจากเรื่องร้องเรียนที่มีเข้ามาทั้งหมด 41 เรื่อง โดย
สามารถจําแนกประเภทเร่ืองร้องเรียนจากการนําเสนอข่าว โดยเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี 

1. การนําเสนอเน้ือหาข่าว ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดจริยธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน 
มีจํานวน 15 เรื่อง 

2. การนําเสนอภาพข่าว ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดจริยธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน มี
จํานวน 8 เรื่อง 

3. การนําเสนอเน้ือหาและภาพข่าว ที่ไม่เหมาะสม ละเมิดจริยธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลอ่ืน มีจํานวน 2 เรื่อง 

4. การใช้ภาษาในข่าว ที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดจริยธรรม มีจํานวน 2 เรื่อง 
 

ทั้งน้ี สามารถแจกแจงประเภทเรื่องร้องเรียนจากการนําเสนอข่าวของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2553-2557 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2  

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงประเภทเร่ืองร้องเรียนจากการนาํเสนอข่าวของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในปี 

พ.ศ.2553-2557 

 

[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]

[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]

[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]

[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]

เรื่องร้องเรียนจากการนําเสนอข่าว



 

45 

 
เน่ืองด้วยเทคโนโลยีของการสื่อสารที่เปลี่ยนไปน้ัน จากเมื่อก่อนที่มีผู้ร้องเรียนเน่ืองจากการนําเสนอ 

ข่าวของหนังสือพิมพ์ที่วางขายทั่วไป แต่ปัจจุบันทําให้มีผู้ร้องเรียนเน่ืองจากการนําเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ใน
รูปแบบออนไลน์ด้วย ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 แสดงการร้องเรียนเนื่องจากการนําเสนอขา่วของหนังสือพิมพ์ทั่วไปและหนังสือพิมพอ์อนไลน ์

 
อย่างไรก็ตาม จากเรื่องร้องเรียนที่มาการนําเสนอข่าวของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ต้ังแต่ปี 

พ.ศ.2553-2557 จํานวน 27 เรื่อง มีเรื่องที่เข้าข่ายละเมิดจริยธรรมทั้งหมด 4 เรื่อง ดังต่อไปน้ี 
 

ปีท่ีร้องเรียน หนังสือพิมพ์ท่ัวไป หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
ปี 2553 6 เร่ือง 1 เร่ือง 
ปี 2554 2 เร่ือง 1 เร่ือง 
ปี 2555 4 เร่ือง 2 เร่ือง 
ปี 2556 4 เร่ือง 3 เร่ือง 
ปี 2557 4 เร่ือง 1 เร่ือง 



 

46 

ตารางที่ 3 แสดงเรื่องร้องเรียนจากการนําเสนอข่าวทีเ่ข้าข่ายละเมิดจริยธรรม 
เรื่อง เนื้อหาโดยสังเขป มติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

1. การนําเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสมกรณี
โยนศพเด็กไปกองรวมกับศพอื่นจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฮติในหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ 

เรื่องที่ 1/2553 วันรับเรื่อง 18 มกราคม 2553 
 ประชาสัมพันธ์เครือข่าวครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์
สื่อ ร้องเรียนกรณีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนําเสนอภาพข่าวโดยศพเด็กไป
กองรวมกับศพอื่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฮติ ทําให้เกิดความรู้สึก
เศร้าใจและสลดหดหู่ ควรให้การระมัดระวังในการนําเสนอ 

 ที่ประชุมเห็นว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ละเมิดข้อบังคับว่าด้วย
จริยธรรมข้อ 15 และ ข้อ 17 จึงมีมติให้ตักเตือน โดยมีความเห็นแย้ง
คําชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียนประเด็นเรื่องไม่ต้องการให้เกิดความสลดหด
หู่ว่าเนื่องจากภาพที่นําเสนอเป็นภาพเด็กที่เสียชีวิตแล้วถูกจับโยนลงมา
ผู้ใดพบเห็นย่อมสลดหดหู่ ส่วนประเด็นที่ระบุว่าเป็นภาพถ่ายระยะไกล
นั้น เมื่อพิจารณาแล้วไม่ใช่ภาพถ่ายระยะไกล 

2. การนําเสนอภาพข่าวดาราแต่งกายวาบ
หวิวในลักษณะที่ไม่เหมาะสมของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

เรื่องที่ 7/2553 วันรับเรื่อง 11 มิถุนายน 2553 
 เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อร้องเรียนเรื่อง
การนําเสนอภาพข่าวดาราแต่งกายวาบหวิวในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหนังสอืพิมพ์
ไทยรัฐฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553 และฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 
พฤษภาคม 2553 กรณีการนําเสนอภาพดารานางแบบแต่งกายวาบ
หวิวอันไม่สมควรต่อการนําเสนอ เป็นการนําเสนอภาพข่าวที่ประพฤติ
ผิดจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 
ประกอบด้วยข้อ 17 จึงมีมติให้ตักเตือนหรือตําหนิการกระทําดังกล่าว
ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ข้อ 24 (4) 

3. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในคอลัมน์ผสม
โรง ของ สันต์ สะตอแมน ในเอ็กซ์ไซท์ไทย
โพสต์ ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  

เรื่องที่ 8/2553 วันรับเรื่อง 31 สิงหาคม 2553 
 คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ หยิบยกกรณีการใช้
ภาษาที่ไม่เหมาะสมในคอลัมน์ผสมโรง ของ สันต์ สะตอแมน ในเอ็กซ์
ไซท์ไทยโพสต์ ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ให้อนุกรรมการฯ พิจารณา 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ส่งเรื่องดังกล่าว
ให้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชี้แจง แต่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไม่ชี้แจง 
อนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการใช้
ถ้อยคําภาษาเปรียบเปรยที่ไม่สุภาพ และขาดความเหมาะสมที่จะใช้
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เรื่อง เนื้อหาโดยสังเขป มติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
 นําเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารทุกเพศทุกวัย โดย

หนังสือพิมพ์ควรทําหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนด้วย จึงเป็นการขัด
ต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 ข้อ 30 “ภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์พึง
หลีกเลี่ยงคําที่ไม่สุภาพหรือมีความหมายเหยียดหยาม” คณะกรรมการ
จึงมีมติให้ตักเตือนการใช้ถ้อยคําภาษาของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
โพสต์ ผู้ใช้นามปากกาว่า “สันต์ สะตอแมน” เพื่อให้ระมัดระวังการใช้
ถ้อยคําที่ไม่สุภาพในลักษณะดังกล่าว พิจารณาตามธรรมนูญสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ข้อ 24 (4) 

4. การรายงานภาพข่าวละเมิดต่อสิทธิส่วน
บุคคล สิทธิความเป็นมนุษย์ และสิทธิเด็ก 

เรื่องที่ 1/2555 วันรับเรื่อง 25 มีนาคม 2555 
 นายนพพร วงศ์อนันต์ ร้องเรียนกรณีการรายงานภาพข่าว
เด็ก 9 เดือน ติดคาล้อรถ ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล สิทธิความเป็น
มนุษย์และสิทธิเด็ก 
 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ถูก
ร้องเรียนทราบและชี้แจงกลับมา ผู้ถูกร้องเรียนไม่ได้ชี้แจงกลับมา ที่
ประชุมจึงพิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติว่าเว็บไซต์    แมเนเจอร์ 
ออนไลน์ เสนอภาพข่าวเด็ก 9 เดือน ติดคาล้อรถ ละเมิดข้อบังคับว่า
ด้วยจริยธรรมฯ ข้อ 15 และ ข้อ 17 โดยให้ตักเตือนเว็บไซต์แมเนเจอร์
ให้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก  

 ที่ประชุมมีมติว่าเว็บไซต์แมเนเจอร์ ออนไลน ์เสนอภาพข่าว
เด็ก 9 เดือน ติดคาล้อรถ ละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ ข้อ 15 
และ ข้อ 17 โดยให้ตักเตือนเว็บไซต์แมเนเจอร์ให้ใช้ความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก ทั้งนี้ ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ข้อ 15 ความ
ว่า “ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ หนังสือพิมพ์ต้องคํานึงมิให้ล่วง
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี 
และผู้ด้อยโอกาส  
 ในการเสนอข่าวตามวรรคแรก ต้องไม่เป็นการซ้ําเติมความ
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เรื่อง เนื้อหาโดยสังเขป มติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาสนั้น ไม่ว่า
ทางใดทางหนึ่ง”   
 ส่วนข้อ 17 หนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด 
ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียว โดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกของ
สาธารณชนอย่างถี่ถ้วน 
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ขณะเดียวกัน จากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักข่าว/จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ ของ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2553-2557 จํานวน 7 เรื่อง มีเรื่องที่เข้าข่ายละเมิดจริยธรรม
ทั้งหมด 2 เรื่อง ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4 แสดงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักขา่ว/จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ ที่เขา้ข่ายละเมิดจริยธรรม 
เรื่อง เนื้อหาโดยสังเขป มติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

1. ร้องเรียนนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
ประจําจังหวัดสุรินทร์เรียกรับเงินค่าปิดข่าว 

เรื่องที่ 2/2553 วันรับเรื่อง 18 กุมภาพันธ์ 2553 
 มีผู้ส่งหนังสือร้องเรียนว่าผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์และ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจําจังหวัดสุรินทร์ เรียกรับเงินค่าปิดข่าวการฆ่า
ตัวตายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง  

 คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้พิจารณาจาก
ข้อมูลหลกัฐานที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ดําเนินการ
สอบสวนจากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุและ
พยานแวดล้อมซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องภายในจังหวัดสุรินทร์เห็นว่า 
ข้อเท็จจริงเพียงพอรับฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อันเป็นการ    
ฝ่าฝืนจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนงัสือพิมพ์ พ.ศ.
2541 หมวด 3 ข้อ 22 จึงมีมติยืนตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐดําเนินการพิจารณา
โทษตามที่เห็นสมควร ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 
2540 หมวด 5 ข้อ 24 (3)  

2. ประธานรัฐสภานําสื่อมวลชนเดินทางไป
ต่างประเทศ 

เรื่องที่ 10/2555 วันรับเรื่อง 25 ตุลาคม 2555 
 สืบเนื่องจากมีข่าวปรากฏต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนต่างๆ 
เรื่องประธานรัฐสภานําสื่อมวลชนจํานวนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศ 
และใช้งบประมาณของรัฐสภากว่า 7 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นําสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานด้านรัฐสภาในยุโรป แต่จากข้อมูลที่ปรากฏ
ในกําหนดการเดินทางกลับมีลักษณะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว 
ส่งผลให้สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการวิพากษ์วิจารณ์กั้นอย่างกว้างขวาง  

 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติว่าพฤติกรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ ขัดต่อข้อบังคับ
ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 
ข้อ 20 “ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใดๆ 
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ” และข้อ 
22“ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการับอามิสสินจ้างอันมีค่า 
หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้กระทําการหรือไม่กระทําการใดอันจะขัด
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เรื่อง เนื้อหาโดยสังเขป มติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ครั้งที่ 7/2555 

วันที่ 16 ตุลาคม 2555 จึงมีมติส่งเรื่องประธานรัฐสภานําสื่อมวลชน
เดินทางไปต่างประเทศให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์
พิจารณาข้อเท็จจริงต่อไป 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องรอบ
ด้าน”  

ยังไม่สรุปเพราะที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการ
ออกแถลงการณ์ร่วมกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงควรมี
มติพร้อมกัน โดยมอบหมายให้   นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน ไป
พิจารณาอีกครั้ง 
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เน่ืองจากเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักข่าว/จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ เป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนและเป็นที่สนใจของสาธารณชน และยังส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ โดยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอยู่สามกรณี ดังน้ี 
 

กรณีศึกษา การส่งอีเมลของนักการเมืองระบุการให้เงินและผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 เว็บไซต์เมเนเจอร์ ออนไลน์ ได้เสนอข่าวอีเมล 2 ฉบับ ท่ีใช้หัวข้อว่า “จดหมายถึงท่าน
พงษ์ศักด์ิ” และ “ข้อเสนอ วิม” โดยเนื้อหาข่าวพาดพิงถึงการทําหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ 
มติชน ข่าวสด และเนชั่น ซ่ึงเป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงทําให้คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ หยิบยก
เร่ืองดังกล่าวข้ึนมาพิจารณา 
 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ คร้ังท่ี 7/2554 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2554 พิจารณาแล้วเห็นว่า
พฤติกรรมดังกล่าวหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในองค์กรวิชาชีพสื่อ
อย่างร้ายแรง รวมท้ังยังเป็นประเด็นท่ีสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิง จึงมีมติให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักการเมืองระบุการให้เงินและผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนข้ึน ต่อมาคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีรายงานเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ นัดพิเศษเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2554 ซ่ึงสรุปได้ดังนี้  

ประการท่ีหนึ่ง อีเมลท่ีเป็นปัญหาน่าจะส่งมาโดยใช้บัญชี (account) และรหัสผ่าน (password) ของ นายวิม และ
เชื่อได้ว่า นายวิม น่าจะเป็นผู้เขียนข้อความในอีเมลฉบับดังกล่าวเองด้วยเหตุผลต่างๆ หลายประการ  

ประการท่ีสอง ในช่วงการเลือกต้ังท่ีผ่านมา พรรคเพื่อไทยน่าจะมี “การบริหารจัดการสื่อมวลชน” ท้ังในระดับองค์กร
และระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ เช่น มีการเลือกลงโฆษณาเฉพาะในหนังสือพิมพ์บางฉบับ  มีการประสานประเด็นข่าวกับผู้
ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในระดับต่างๆ ตลอดจนน่าจะมีการจัดส่งภาพของตนไปลงตีพิมพ์เป็นภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์ด้วย อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ไม่มีอํานาจตรวจสอบว่า ในการดําเนินการดังกล่าวได้มีการให้อามิส
สินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์อ่ืน นอกเหนือจากการลงโฆษณาหรือไม่ 

ประการท่ีสาม หนังสือพิมพ์บางฉบับท่ีถูกพาดพิงได้นําเสนอข่าวในช่วงเลือกต้ังโดยมีความเอนเอียงในทางท่ีเป็น
ประโยชน์แก่พรรคเพื่อไทยอย่างค่อนข้างเป็นระบบ ท้ังการพาดหัวข่าว การเลือกภาพที่นํามาลง การบรรยายประกอบภาพ 
การนําเสนอข่าวและบทความต่างๆ ท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนพรรคเพื่อไทย 

ประการสุดท้าย ด้วยข้อจํากัดของอํานาจในการเข้าถึงพยานหลักฐาน คณะอนุกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า 
มีการให้สินบนผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตามเนื้อหาของอีเมลดังกล่าวจริงหรือไม่ แต่เม่ือได้ตรวจสอบบทความท่ีผู้ถูก
พาดพิงแต่ละคนนําเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ต้นสังกัดแล้ว คณะอนุกรรมการฯ เชื่อว่า ผู้ท่ีถูกพาดพิงส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้มี
พฤติกรรมการรับสินบนตามท่ีเป็นข่าว  แม้จะยังมีข้อสงสัยต่อท่าทีของผู้ถูกพาดพิงบางรายว่า เหตุใดจึงมีพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึง
น่าจะขัดต่อวิสัยปรกติของบุคคลท่ัวไปในสถานการณ์ดังกล่าว   

ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ นัดพิเศษ ได้ให้การรับรองผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองฯ และให้แจ้ง
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ให้ผู้ ถูกร้องเรียนทราบ ต่อมาผู้ ถูกพาดพิงจากเครือเนชั่นได้ ย่ืนอุทธรณ์คัดค้านผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2554 มีมติให้ต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาเฉพาะประเด็นเร่ืองข้อสงสัยของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องฯ ท่ีว่า 
“ยังมีข้อสงสัยต่อท่าทีของผู้ถูกพาดพิงบางรายว่า เหตุใดจึงมีพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงน่าจะขัดต่อวิสัยปรกติของบุคคลท่ัวไปใน
สถานการณ์ดังกล่าว” โดยผู้อุทธรณ์รู้สึกคลางแคลงใจและทําให้เขาเสียหาย ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าเป็นข้อความ
ท่ีมิได้เจาะจงสงสัยผู้ใดเป็นการเฉพาะ โดยใช้คําว่า “บางราย” มิได้หมายถึงผู้ใด จึงเห็นว่าผู้อุทธรณ์คัดค้านท้ังสองไม่น่าจะ
เสียหายจากถ้อยคําดังกล่าว หรือหากข้อความดังกล่าวถูกนําไปอ้างอิงในศาล ก็ไม่ทําให้ผู้อุทธรณ์คัดค้านท้ังสองต้องเสียเปรียบ
ในทางคดีแต่อย่างใด 
 นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องฯ ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกพาดพิงส่วนใหญ่ไม่ได้มีพฤติกรรมรับสินบน แม้จะ
มิได้ระบุชัดเจนว่าผู้ ถูกพาดพิงส่วนใหญ่เป็นใคร แต่ผู้ ถูกพาดพิงทุกคนย่อมได้รับประโยชน์จากการวินิจฉัยดังกล่าว 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงมีมติว่าเร่ืองท่ีย่ืนอุทธรณ์มาไม่เกี่ยวกับผู้อุทธรณ์ท้ังสองคน 

ท้ายท่ีสุด สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ให้การรับรองผลการตรวจสอบของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองฯ และผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และให้มีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ท้ังสองทราบ พร้อมทําหนังสือขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกทุกสังกัดระมัดระวังในการเสนอข่าว 

 
กรณีศึกษา ประธานรัฐสภานําสื่อมวลชนเดินทางไปต่างประเทศ 

 สืบเนื่องจากมีข่าวปรากฏต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เร่ืองประธานรัฐสภานําสื่อมวลชนจํานวนหนึ่งเดินทาง
ไปต่างประเทศ และใช้งบประมาณของรัฐสภากว่า 7 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานด้านรัฐสภา
ในยุโรป แต่จากข้อมูลท่ีปรากฏในกําหนดการเดินทางกลับมีลักษณะเป็นการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว ส่งผลให้สังคมตั้ง
ข้อสังเกตและมีการวิพากษ์วิจารณ์กั้นอย่างกว้างขวาง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ คร้ังท่ี 7/2555 วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 จึงมีมติส่งเร่ืองประธาน
รัฐสภานําสื่อมวลชนเดินทางไปต่างประเทศให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์พิจารณาข้อเท็จจริงต่อไป 

คณะอนุกรรมการฯ ได้ต้ังคณะทํางานรวบรวมข้อเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง คณะทํางานได้ดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง
จากข้อมูลท่ีปรากฏตามสื่อสิ่งพิมพ์ท่ัวไปและสอบถามข้อเท็จจริงจากบุคคลต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
รับทราบข้อมูลหลักฐานและข้อเท็จจริง ไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง คือ  นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, นาย
บุญยอด สุขถ่ินไทย กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร, นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร และนาง
ศุภมาศ  น้อยจันทร์   รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

รวมถึงได้ส่งหนังสือให้ นสพ.ไทยรัฐ และนสพ.โลกวันนี้ ซ่ึงเป็นองค์กรสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ชี้แจงด้วย 
เพราะมีชื่อบุคลากรในสังกัดร่วมเดินทางไปในคร้ังนี้ด้วย  

จากการตรวจสอบข้อมูลหลายด้าน คณะทํางานมีข้อสังเกตว่าท่ีมาโครงการไม่ชอบมาพากล การคัดเลือกตัวแทน
สื่อมวลชนแบบเลือกปฏิบัติ โปรแกรมการเดินทางเน้นท่องเที่ยวมากกว่าศึกษาดูงาน และใช้งบประมาณของรัฐไม่คุ้มค่าและไม่
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เหมาะสม   
คณะทํางานรวบรวมข้อเท็จจริงจึงเห็นว่า มีข้อเท็จจริงท่ีเพียงพอนําเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองราวร้อง

ทุกข์พิจารณาว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ท่ีร่วมเดินทางไปในคร้ังนี้ ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ข้อ 20 “ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใดๆ อัน
จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ”  และข้อ 22“ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการับอามิสสินจ้าง
อันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆเพ่ือให้กระทําการหรือไม่กระทําการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน” 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ท่ีร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ ขัดต่อ
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ข้อ 20 “ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้อง
ไม่ประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ”  และข้อ 22“ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ 
ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ เพ่ือให้กระทําการหรือไม่กระทําการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน”   

ท้ายท่ีสุดยังไม่ยุติเร่ืองร้องเรียน เพราะท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นว่าเร่ืองนี้เป็นการออกแถลงการณ์ร่วมกับสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงควรมีมติพร้อมกัน โดยมอบหมายให้นายจักร์กฤษ เพ่ิมพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 
ไปพิจารณาอีกคร้ัง 

 
จากสองกรณีศึกษาแรก พบว่าเก่ียวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์อันเก่ียวข้องกับเรื่องการเมืองและ

ภาครัฐ ส่วนกรณีศึกษาสุดท้ายน้ีจะเป็นเรื่องของโฆษณาแฝงในหนังสือพิมพ์ ซึ่งจากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวส่งผล
ให้มีการกําหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติสําหรับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในการรับโฆษณาแฝง ซึ่งมีประเด็นขัด
แจ้งระหว่างบุคคลหรือองค์กร และมีเน้ือหาพาดพิงอีกฝ่ายหน่ึง โดยผู้เสียหายไม่มีพ้ืนที่ในการช้ีแจงข้อเท็จจริง
ต่อสาธารณชนในเวลาต่อมา 
 

กรณีศึกษา การตรวจสอบจริยธรรมในการรับโฆษณาแฝงของหนังสือพิมพ์ 
 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียนเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ 
ร้องเรียนให้ตรวจสอบจริยธรรมในการรับโฆษณาแฝงของหนังสือพิมพ์แนวหน้า กรณีการเสนอข่าว “กสทช.เห็นพ้องกับ TDRI 
ไม่ควรมีใครกดดันให้ถอนฟ้องคดี : เดินหน้าพิสูจน์ความจริงในศาล-ใครผิดต้องรับผิดชอบ-ยํ้าไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย” และ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ กรณีเสนอข่าว “กสทช.เห็นพ้องกับ TDRI เดินหน้าพิสูจน์ความจริงในศาล” ซ่ึงการนําเสนอข้อมูลของ
หนังสือพิมพ์มีเนื้อหาท่ีเหมือนกัน แต่มิได้แสดงให้ปรากฏว่าเป็นเนื้อท่ีของโฆษณาหรือเป็นการเสนอข่าวตามปกติ 
 ท้ายท่ีสุด สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติว่า ให้ยุติเร่ืองร้องเรียนเพราะผู้ร้องแจ้งความประสงค์ขอยุติเร่ืองร้องเรียนต่อ
หนังสือพิมพ์ท้ังสองฉบับ แต่มีข้อเสนอให้สภาการหนังสือพิมพ์ฯ กําหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติสําหรับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
ในการรับโฆษณา ซ่ึงมีประเด็นขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือองค์กร และมีเนื้อหาพาดพิงอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้เสียหายไม่มีพ้ืนท่ีใน
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การชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน ซ่ึงสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติให้มีหนังสือขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกให้ระมัดระวัง
เร่ืองการเสนอโฆษณาแฝงในลักษณะเช่นนี้ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งคัดตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้อท่ี 19 

 
ประเภทของผู้ร้องเรียน 

 ผู้ที่ร้องเรียนเข้ามายังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในปี พ.ศ.2553-2557 สามารถเรียงตามลําดับจาก
มากไปน้อยได้ดังน้ี 

1. บุคคลธรรมดา จํานวน 14 เรื่อง 
2. บริษัท/องค์กร/ชมรม/เครือข่าย/มูลนิธิ/กลุ่ม (มีทั้งร้องเรียนในนามของบริษัท/องค์กร/ชมรม/

เครือข่าย/มูลนิธิ/กลุ่ม หรือส่งตัวแทนมาร้องเรียน) จํานวน 7 เรื่อง 
3. องค์กร/กรรมการ/สมาชิก ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เป็นผู้ร้องเรียนเอง จํานวน 7 เรื่อง 
4. หน่วยงานราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ จํานวน 6 เรื่อง 
5. องค์กรสื่อมวลชน จํานวน 3 เรื่อง 
6. ใช้นามแฝง จํานวน 3 เรื่อง 
7. ไม่ระบุช่ือ จํานวน 1 เรื่อง 

 
ช่องทางในการร้องเรียนต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

 ช่องทางหน่ึงที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนหากพบเห็นสื่อมวลชนปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือ
ไ ด้ รั บความ เ ดือดร้ อนจากการ เสนอข่ า ว  คื อ ในห น้ าแรกของ เ ว็บ ไซ ต์สภาการหนั งสื อ พิม พ์ฯ 
http://www.presscouncil.or.th/ หัวข้อ “ห้องร้องเรียน” โดยจะมีช่องให้กรอกรายละเอียดลงไป ซึ่งสิ่งที่
บังคับให้กรอกโดยทําเครื่องหมายเน้นไว้มีดังต่อไปนี้ เขียนที่ไหน วันที่ ช่ือผู้ร้องเรียน บ้านเลขท่ี จังหวัด 
รหัสไปรษณีย์ รายละเอียดว่าหนังสือพิมพ์หรือผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ได้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์อย่างไร ลงช่ือผู้ร้องเรียน 
 
 ส่วนอีกช่องทางหน่ึงที่มีผู้ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้แก่ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ คือ info@presscouncil.or.th 
 

 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
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สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543 โดยการ
รวมตัวกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ ได้วางแนวนโยบายในการทํางานไว้ว่า สมาคมจะดําเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
สื่อมวลชนที่ยึดหลักจริยธรรมและความเป็นกลาง เพ่ือสร้างความยอมรับและความน่าเช่ือถือในวิชาชีพต่อ
สังคม รวมถึงการพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ดีมากย่ิงขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหมู่สมาชิก องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งในและต่างประเทศ  

บทบาทของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ แสดงออกผ่านกิจกรรมของสมาคมใน 6 ด้าน คือ  
1. กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ครอบคลุมถึงกิจกรรมในที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องใน

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎหมายสื่อมวลชน อาทิ การรณรงค์ให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการ
พิมพ์ การเรียกร้องต่อรัฐบาลในการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณางบประมาณประจาปี 
และการติดตามการทํางานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เป็นต้น การออก
แถลงการณ์ จดหมาย และหนังสือในกรณีต่างๆ รวมถึงการจัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามสื่อ  

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยการจัดอบรม เสวนา สัมมนาเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
วิชาชีพสื่อมวลชน อาทิ สัมมนาเรื่อง “กลไกการกํากับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชนไทย 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ” สัมมมาเร่ือง “สื่อและประชาธิปไตยในวิกฤต : บทบาทและ
ความรับผิดชอบของสื่อ?” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความ
รุนแรง รวมถึงการจัดทําคู่มือให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เช่น การเผยแพร่ “คู่มือการทํา
ข่าวจลาจล” ที่จัดทําโดย สถาบันเพ่ือความปลอดภัยของสื่อมวลชน และคู่มือการทําข่าวม็อบ 
จัดทําและเผยแพร่โดยศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย  

3. กิจกรรมด้านสวัสดิการสมาชิก คือ การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันชีวิต คลอดบุตร 
ทุนการศึกษาบุตร สวัสดิการมรณกรรม และดูแลนักข่าวอาวุโสโดยการจัดต้ังกองทุน เหย่ียวปีก
หัก เพ่ือให้ความช่วยเหลือ  

4. กิจกรรมด้านต่างประเทศ กิจกรรมในด้านน้ี อาทิ การเป็นผู้ร่วมก่อต้ัง International Freedom 
of Expression Exchange (IFEX) และ Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) ซึ่งทํางาน
ด้านการรณรงค์เรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน โดยสํานักงานเลขาธิการต้ังอยู่
ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสมทบของ International 
Federation of Journalists (IFJ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทางานด้านการประสานเครือข่าย
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นักหนังสือพิมพ์ทั่วโลก รวมทั้งการมีบทบาทในการสนับสนุนนักข่าวไทยเข้าอบรมและสัมมนา
ร่วมกับนักหนังสือพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุมและส่งผู้แทนไปเข้าร่วมการ
ประชุมในประเทศต่างๆ  

5. กิจกรรมด้านการจัดประกวดข่าว โดยจัดกิจกรรมประกวดข่าวเป็นประจําทุกปี แบ่งการประกวด
เป็น 5 ประเภท คือ การประกวดข่าวและภาพข่าวยอดเย่ียมรางวัลอิศรา อมันตกุล การประกวด
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดเย่ียม และการ
ประกวดข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา รางวัลพิราบน้อย และนอกจากน้ียังมี
ส่วนสนับสนุนการจัดประกวดข่าวโทรทัศน์ของมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ด้วย  

6. กิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรม สมาคมฯ การส่งเสริมให้มีการตรวจสอบและควบคุมจริยธรรม
ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง โดยที่ประชุมใหญ่สมาชิกของสมาคมจะเลือกต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมจริยธรรมจํานวน 5 คน เพ่ือทําหน้าที่ในการดูแลจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ให้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของสมาชิกสมาคม และยังทําหน้าที่เป็นสานักเลขาธิการเป็นของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติด้วย18 

 

 สถาบันอิศรา 
สถาบันอิศรา หรือ ISRA INSTITUTE (II) เดิมช่ือ สถาบันพัฒนาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ 

Press Development Institute of Thailand (PDIT) ก่อต้ังเมื่อปี 2547 โดยเริ่มจากในปี 2527 นักวิชาชีพ
และนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์กลุ่มหน่ึง มองเห็นถึงความจําเป็นในการก่อต้ังองค์กร
ลักษณะสถาบันฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เ น่ืองจากสื่อมวลชนถือเป็นวิชาชีพเฉพาะที่
ผู้ประกอบการด้านน้ีจําเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมทางด้านอุดมการณ์และจริยธรรมในวิชาชีพ โดยที่ผู้เข้า
รับการอบรมไม่จําเป็นต้องจบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ หรือที่เรียกกันว่า Post-
Professional Training ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์จึงร่วมกันก่อต้ัง สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

 

                                           
18 เร่ืองเดียวกัน. 
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หลังจากดําเนินการไปได้ระยะหน่ึง สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์ฯ ต้องประสบปัญหาในเรื่องเงินทุน 
และความสามารถในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจํา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (ช่วงที่ยังไม่รวมกับ
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) จึงเข้ามาทํา
หน้าที่ปิดช่องว่างในกิจกรรมการฝึกอบรมนักข่าว โดยริเริ่มกิจกรรมการจัดการอบรมนักข่าวใหม่ การอบรมการ
ทําข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน การอบรมนักศึกษาวิชาวารสารศาสตร์ หรือการอบรมพิราบน้อย การอบรมผู้สอน
วิชาการหนังสือพิมพ์ และการอบรมนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

 
เมื่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ภารกิจของสมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพ การสร้างหลักประกันทางด้าน
วิชาชีพของนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ตลอดจนงานด้านการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสารและการนําเสนอข่าวสารสู่ประชาชน ฯลฯ เริ่มมากขึ้นเป็นลําดับ ดังน้ัน ในปี พ.ศ.2547 สมาคม
นักข่าวฯ ได้ย่ืนจดทะเบียนจัดต้ัง มูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพ่ือทําหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรมทักษะด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ 
เพ่ือรองรับงานด้านการอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันงานด้านอ่ืนๆ ของสมาคมนักข่าวฯ ก็
สามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ต่อมาในปี พ.ศ.2550 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและ

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศ
ไทย ได้มีมติเห็นชอบให้รวม 2 สถาบันเข้าด้วยกัน คือ สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งทําหน้าที่
ในการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ ส่งเสริมการทําข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนและการวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานด้าน
สื่อสารมวลชน และศูนย์ข่าวอิศรา19 ที่จัดต้ังโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการ
ยกระดับเป็น สํานักข่าวอิศรา ในเวลาต่อมา โดยดําเนินงานในรูปแบบการต้ังกองบรรณาธิการข่าวอิสระจาก
การร่วมมือกันของสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน่ืองจากภารกิจ
                                           
19 ในปี พ.ศ.2548 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดต้ัง “ศูนย์ข่าวอิศรา” ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักข่าวส่วนกลางจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับลง
ไปปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือนําเสนอข่าวสารในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี 
พ.ศ.2550 สถาบันอิศรา ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลและจัดการงานการอบรมพัฒนาทักษะรวมท้ังงานผลิตข่าวสาร ได้พัฒนาขยายงานด้านการส่ือสาร 
โดยเพ่ิมการผลิตข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านเพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คือ ข่าวเพ่ือชุมชน และ ข่าวนโยบายสาธารณะ และในปี พ.ศ.2554 ได้
พัฒนาขึ้นเป็น สํานักข่าวอิศรา (Isranews Agency) โดยรวมศูนย์ข่าวอิศราเข้าไว้ด้วยกัน และมีศูนย์ข่าวสืบสวนเพ่ิมเติมขึ้นในภายหลัง 
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ของทั้ง 2 สถาบัน มีความเช่ือมโยงเกี่ยวกัน ประกอบกับความซํ้าซ้อนทั้งในด้านบุคลากรและทรัพยากร จึง
รวมกันอยู่ภายใต้ช่ือใหม่ คือ สถาบันอิศรา เพ่ือความสะดวกในการบริหารงานและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากย่ิงขึ้น โดยยังคงทําหน้าที่ตามภารกิจเดิมของทั้ง 2 สถาบัน 

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ยังได้มีมติให้เปลี่ยนแปลง

ช่ือมูลนิธิจากเดิมเป็น มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยแต่งต้ัง นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็น 
ผู้อํานวยการบริหารสถาบันอิศรา ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โดยสถาบันอิศรามีสํานักงานต้ังอยู่ ณ ช้ัน 2 
อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2241-3905 โทรสาร 0-2241-390620 
 

ขอบเขตการดําเนินการของสถาบันอิศรา 
1. จัดโครงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพสื่อมวลชน ตามที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ และสมาคมหรือชมรมในเครือข่ายฯ มอบหมาย เช่น การอบรมนักข่าว
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การอบรมนักข่าวเฉพาะด้าน ฯลฯ เป็นต้น 

2. บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมเพ่ือ หารายได้เข้าสถาบันฯ เช่นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

3. บริหารจัดการโครงการวิจัยด้านสื่อสารมวลชน โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางด้านนิเทศ
ศาสตร์และวารสารศาสตร์ เช่น การวิจัยสถานภาพของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น 

4. จัดพิมพ์คู่มือ-เอกสารประกอบการอบรม/จัดพิมพ์สรุปผลการสัมมนา-งานวิจัยที่น่าสนใจออก
เผยแพร่สู่สาธารณชน รวมท้ังการจัดพิมพ์วารสารสื่อมวลชนปริทัศน์ (วารสารวิชาการทางด้าน
นิเทศศาสตร์)อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น วารสารอิศราปริทัศน์21 (Isra Media 
Review) ซึ่งอยู่ในความดูแลของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

                                           
20 สถาบันอิศรา, ความเป็นมาเก่ียวกับสถาบัน [ออนไลน์], 31 กรกฎาคม 2558. แหล่งที่มา: www.isra.or.th/about-isra.html  
21 วารสารอิศราปริทัศน์ เดิมชื่อ “ส่ือมวลชนปริทัศน์” เกิดขึ้นคร้ังแรกเม่ือปี 2528 แล้วหยุดไป เกิดขึ้นใหม่คร้ังที่สองเมื่อปี 2543 ให้บริการทาง
วิชาการได้ 2 ปี ก็ต้องหยุดไปเพราะงบประมาณที่หามาได้ไม่ต่อเน่ือง เนื่องจากตลาดหนังสือวิชาการนั้นเป็นตลาดเฉพาะด้าน (niche market) 
จริงๆ จึงไม่อาจอยู่ได้เพราะยอดขาย จําเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยเงินทุนเป็นหลัก เมื่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งมีรองศาสตราจารย์จุมพล รอดคําดี กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ประสงค์จะให้ “ส่ือมวลชนปริทัศน์” กลับมาเป็น
คร้ังที่สาม แต่ไม่ผูกไว้เฉพาะส่ือมวลชนเท่านั้น คือเป็นส่ือกลางทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ จึงควรมีชื่อกลางท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งวิชาชีพนิเทศ
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3.3 กรณีศึกษาต่างๆ จากการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อสิ่งพมิพ์  

 
3.3.1 กรณีศึกษาการนําเสนอภาพข่าวอาชญากรรมกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน จากคดี

ฆาตรกรรม 2 นักท่องเท่ียวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า 
คดีน้ีเริ่มเมื่อเวลา 06.30 น. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน จ.สุ

ราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุพบนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิต ที่บริเวณโขดหินชายหาดทรายรี (หาด จปร.) หมู่ 1 ต.
เกาะเต่า จึงประสานตํารวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ตายเป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน 
สภาพศพเปลือยกาย มีร่องรอยถูกทําร้ายด้วยของแข็งที่ศีรษะหลายแผล บริเวณที่เกิดเหตุ พบคราบเลือด 
เครื่องแต่งกายของผู้ตาย และวัตถุพยานอ่ืนๆ  

ตํารวจตรวจพบเอกสารเป็นหนังสือเดินทางระบุตัวตนผู้ตายผู้หญิงคือ น.ส.ฮันนา วิคตอเรีย ชาว
อังกฤษ ขณะที่ผู้ชายคือนายเดวิด วิลเลียม ชาวอังกฤษ เช่นกัน ทั้งสองศพมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ 
โดยผู้หญิงพบร่องรอยถูกข่มขืน22 
 

หลักสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชน คือแนวคิดที่เช่ือว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคนมีทุกคนมีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่า

เทียม โดย สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ลงมติรับรองการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ประชาคมโลก 

 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) 
เป็นกฎหมายจารีตระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่สําคัญที่สุด ซึ่งประเทศต่างๆ จําต้องเคารพต่อ

หลักการสิทธิมนุษยชนที่ได้ตราไว้ในปฏิญญาฉบับน้ี ซึ่งมีข้อที่มักถูกละเมิดโดยสื่อมวลชน คือ  
 

                                                                                                                                   

ศาสตร์ด้วย นั่นคือที่มาของ “อิศราปริทัศน์” ซึ่งเป็นชื่อของ อิศรา อมันตกุล (17 พฤษภาคม 2464-14 มีนาคม 2512) นักหนังสือพิมพ์ผู้แลกชีวิต
ตนกับอํานาจเผด็จการ ผู้มีจิตวิญญาณและผู้ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
22 ทีมข่าวอาชญากรรมคมชัดลึกออนไลน์, ไขคดี...ฆ่าข่มขืนบนเกาะเต่า (ตอน 1) [ออนไลน์], 31 กรกฎาคม 2558. แหล่งที่มา 
www.komchadluek.net/detail/20141012/193865.html 
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ข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอําเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัยหรือการ
สื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศ และชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองของกฎหมายจาก
การแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวน้ัน 

หลักสิทธิมนุษยชนในจริยธรรมวิชาชีพวารสารศาสตร์สากล 
1) International Principles of Professional Ethics in Journalism23 
Principle VI: Respect for privacy and human dignity 
Principle VIII: Respect for universal values and diversity of cultures 
 A true journalist stands for the universal values of humanism, above all peace, 
democracy, human rights, social progress and national liberation, while respecting the 
distinctive character, value and dignity of each culture. 
 
2) Code of Conduct (National Union of Journalists: United Kingdom) 

(6) Does nothing to intrude into anybody's private life, grief or distress unless justified 
by overriding consideration of the public interest 
 
3) The Editors' Code of Practice (The Press Complaints Commission) 

Respect private grief and personal privacy (3.Privacy / 5. Intrusion into grief or 
shock) 
 

หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนในจริยธรรมสื่อมวลชนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
จริยธรรมแห่งวิชาชพีหนังสอืพิมพ์ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องคํานึงมิให้ล่วงละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ของ บุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างย่ิง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี

                                           
23 ภายใต้กรอบปฏิญญาของ UNESCO: Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution of the Mass Media to 
Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, 
apartheid and incitement to war (Mexico City, 1980) 
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และผู้ด้อย โอกาส ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซ้ําเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอัน เกิดแก่
เด็ก สตรีและผู้ ด้อยโอกาสน้ันไม่ว่าทางใดทางหน่ึง 
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บทวิเคราะห์: ความแตกต่างในการนําเสนอภาพข่าวคดีฆ่า 2 นักท่องเท่ียวที่เกาะเต่าของหนังสือพิมพ์ไทย
และสื่อต่างประเทศ 

เปรียบเทียบจากภาพข่าวตัวอย่างจากสํานักข่าว และหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศ ประกอบด้วย BBC, 
NBC,CNN, Reuters, The sun, Telegraph, Daily mirror, Daily mail, The Guardian, Independent, 
และ Jersey Evening Post 
 สํานักข่าวไทย ประกอบด้วย ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด,ผู้จัดการ,คมชัดลึก,แนวหน้า และโทรทัศน์ช่อง 
7 และ 3 พบความแตกต่าง ในมิติการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และความเป็น
ส่วนตัว ได้แก่ 

1) ภาพร่างกายผู้เสียชีวิต 
2) ภาพร่องรอยการฆาตกรรม 
3) ภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลบนหนังสือเดินทาง 
4) ความจําเป็นในการใช้เทคนิคเบลอภาพ 

 
1) ภาพร่างกายผู้เสียชีวิต 
สื่อต่างประเทศ: ไม่ปรากฏภาพที่เห็นสภาพร่างกาย หรือรูปร่างของผู้เสียชีวิต สําหรับบางแห่งที่

นําเสนอภาพร่างผู้เสียชีวิต จะใช้ภาพศพที่ถูกห่อในสภาพปกปิดสภาพร่างกายมิดชิดทั้งหมดมานําเสนอ และ
ถ่ายภาพในระยะไกล 

ภาพจาก NBC, Daily Mirror และ Reuters 
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หนังสือพิมพ์ไทย: เผยแพร่ภาพ สภาพร่างกายของผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ โดยใช้เทคนิคเบลอภาพ
เข้าช่วยบดบัง แต่ก็ยังปรากฏรูปร่าง กริยา อาการและเลือด หรือใบหน้าของผู้เสียชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจน และ
ถ่ายระยะใกล้ โดยเฉพาะสภาพศพของหญิงสาว อย่างไรก็ตามมีบางสํานักข่าวที่เลือกใช้ภาพศพที่ถูกห่อแล้ว
อย่างมิดชิด เช่นเดียวกับสํานักข่าวต่างประเทศในการรายงานข่าว 
 
 ภาพจาก Manager ภาพจากแนวหน้า 

   
 

2) ภาพร่องรอยการฆาตกรรม 
สื่อต่างประเทศ: แพร่ภาพสถานที่เกิดเหตุ แต่ไม่ปรากฏภาพร่องรอยการเสียชีวิตหรือการฆาตกรรม 

หรือบางแห่งทําภาพจําลองแบบ animation มานําเสนอ 
 

       
 

หนังสือพิมพ์ไทย: บางสํานักข่าวเผยแพร่ภาพร่องรอยในสถานที่เกิดเหตุ เช่น คราบเลือด หรือสิ่งของ
ของผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 
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ภาพจากเดลินวิส ์

 
 

3) ภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลบนหนังสือเดินทาง 
สื่อต่างประเทศ: ไม่แพร่ภาพข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิตรวมถึงภาพถ่ายใบหน้าบนหนังสือ

เดินทาง ก็ไม่ถูกนํามาใช้ในการรายงานข่าว แต่จะใช้ภาพจากภาพถ่ายในอดีตมาเผยแพร่ 
ภาพจาก Telegraph 

     
 

หนังสือพิมพ์ไทย: บางแห่งนําหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิตมาเผยแพร่อย่างเปิดเผย หรือบางแห่งใช้
เทคนิคการเบลอข้อมูลบางส่วน หรือบางแห่งใช้ภาพถ่ายในหนังสือเดินทางมาประกอบการรายงานข่าว 

 
 ภาพจากแนวหน้า ภาพจากคมชดัลึก 
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4) ความจําเป็นในการใช้เทคนิคเบลอภาพ 
สื่อต่างประเทศ: ไม่ค่อยพบความจําเป็นของการใช้เทคนิคเบลอภาพในการเสนอข่าว อันเน่ืองมาจาก

ไม่มีการใช้ภาพสะเทือนขวัญ หรือนําข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จําเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายมานําเสนอ 
 โดยการเบลอภาพจะถูกใช้ในกรณีที่นําภาพถ่ายในอดีตซึ่งมีบุคคลเกี่ยวข้องกับข่าวมาใช้ แต่จะเบลอ
ภาพของคนอ่ืนในรูป ซึ่งไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับข่าว 
 

ภาพจาก Jersey Evening Post 

 
 

สํานักข่าวของไทย: บางแห่งมักนําภาพสะเทือนขวัญ ควบคู่กับการเบลอภาพ มานําเสนอ ราวกับเป็น
วิธีการแสดงความพยายามปกป้องผู้ตกเป็นข่าว หรือเป็นหนทางลดความสะเทือนใจแก่ผู้ชม-ผู้อ่าน  
 

สรุปการเสนอภาพข่าวคดีฆาตรกรรมสองนักท่องเท่ียวอังกฤษที่เกาะเต่าในสื่อไทย  
 การเสนอภาพข่าวบางแห่งยังขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ
ทั้งระดับสากล และระดับประเทศ  

 มองข้ามศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ทั้งกับตัวผู้เสียชีวิตและครอบครัว โดยการนําภาพเปลือยของศพ
มาเผยแพร่  

 ไม่เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลทั้งภาพเปลือยของศพ และข้อมูลส่วนบุคคลในหนังสือเดินทาง  
 ไม่พึงระลึกถึงผลกระทบต่อจิตใจทั้งผู้รับชม หรือผู้อ่านข่าว รวมถึงความโศกเศร้าของญาติหรือ

เพ่ือนผู้เสียชีวิต ด้วยการเสนอภาพหรือร่องรอยที่สะเทือนขวัญของผู้เสียชีวิต 
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ซึ่งการนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ี ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และยังเป็นการทําร้ายความรู้สึก ความ
เป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิต 
 

ผลกระทบที่ตามมา 
 นอกเหนือจากเน้ือหา ภาพข่าว จะกระทบต่อสิทธิมนุษยชนแล้ว ได้ทําให้เกิดการจับตามองและการมี
การติติงจากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และสมาคม
สิทธิเสรีภาพของประชาชน, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป 8 
ประเทศที่หารือกับทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อ ทําให้องค์กรวิชาชีพมีแถลงการณ์ต่อเรื่องดังกล่าว และเอกอัคราชทูต
อังกฤษได้เข้าพบ กสทช. หารือประเด็นดังกล่าว 

11 ตุลาคม 2557 เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย ระบุข้อความผ่านบล็อก
ส่วนตัวต่อกรณีสื่อมวลชนไทยรายงานข่าวคดีเกาะเต่า  
 
 “ผมและท่านทูตจากประเทศอ่ืนๆ ได้เคยขอร้องสื่อมวลชนอยู่หลายครั้ง ให้เคารพความเป็น
ส่วนตัวของนักท่องเท่ียวและครอบครัวของพวกเขา เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างย่ิงที่จะต้องเห็นรูปหนังสือ
เดินทางของผู้ที่เสียชีวิตผ่านทางสื่อ หรือโซเชียลมีเดีย  
 ในหนังสือเดินทางนั้นมีข้อมูลส่วนตัวและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับการรายงานข่าว ข้อมูล
ส่วนตัวของเหย่ือ หรือผู้เสียหาย ไม่สมควรถูกส่งต่อให้สื่อ หรือทําการเผยแพร่ใดๆ ซ่ึงสร้างความสะเทือน
ใจแก่ครอบครัวของผู้เสียหาย”  
 

3.3.2 กรณีศึกษาการกํากับดูแลตนเองระดับองค์กร กรณีหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นกับการนําเสนอ
ข่าวผิดพลาดเก่ียวกับอดีตนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 มีรายงานข่าวว่า ผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ได้สั่งพักงานผู้สื่อข่าว
ประจําโต๊ะข่าวการเมืองรายหน่ึงเป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้าง ส่วนบรรณาธิการ และ 
บรรณาธิการบริหาร ถูกพักงาน 1 สัปดาห์ รวมท้ังสั่งให้ติดต่อขอโทษกับผู้เสียหายโดยตรง หลังจากที่
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หนังสือพิมพ์The Nation ฉบับ วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ได้ลงข่าวผิดพลาดอันเก่ียวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรี 
ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร24  

กรณีดังกล่าวสืบเน่ืองจากการที่โต๊ะข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์The Nation ได้ตีพิมพ์รายงานพิเศษ
ในหัวข้อ “Many wonder about Yingluck′s ′ice-cream gang′ and its power.” (หลายคนฉงนกับแก๊งค์
ไอติมของย่ิงลักษณ์ เพ่ิทเติมโดยผู้วิจัย) ซึ่งกล่าวถึงกรณีที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง รมว.แรงงาน กล่าวหาว่ามีแก๊ง
ไอติม คอยติดตาม น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม  

 
ในตอนหน่ึง รายงานพิเศษระบุว่า บุคคลที่เรียกว่าแก๊งไอติมในรัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์ ล้วนแล้วแต่เป็น

คนวงในทําเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นพ.ประดิษฐ 
สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว.คลัง และอาจมี พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.อย่างไรก็ตาม พบว่ารายงานช้ินน้ีมีความผิดพลาด 
เนื่องจาก นายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) นักธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ช่ือดัง ในรายงานระบุว่าเป็นสามีของ น.ส.ย่ิงลักษณ์ 

( “It is widely believed that the second ice-cream gang includes the inner circle at 
Government House. They include PM's secretary-general Suranand Vejjajiva; the government 
spokesman team; Yingluck's husband Settha Thaweesin; Public Health Minister Pradit 
Sinthawanarong; Deputy Prime Minister and Finance Minister Kittiratt Na-Ranong; and perhaps 
even Thawee Sodsong, secretary-general of the Southern Border Provinces Administration 
Centre.” ) 

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นสพ.เดอะเนช่ัน ได้ประกาศขออภัย โดยระบุว่า “เกิด

ความผิดพลาดในการระบุตําแหน่งของนายเศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจ ขออภัยอย่างลึกซึ้งและสํานึกผิดอย่างไม่มี
เง่ือนไขในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอโทษจากใจจริงไปยังนายเศรษฐา น.ส.ย่ิงลักษณ์ และบุคคลที่
เก่ียวข้องสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดคร้ังน้ี” 

 
                                           
24 ASTV ผู้จัดการออนไลน์, นักข่าวเนช่ันเผลอระบุ “เศรษฐา” สามี “ย่ิงลักษณ์” เจอพักงาน 3 เดือน-บก.โดนด้วย [ออนไลน์], 31 กรกฎาคม 
2558. แหล่งที่มา: www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000083301 
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ต่อมาเมื่อเวลา 18.40 น.กองบรรณาธิการ “เอเอสทีวีผู้จัดการ” ได้รับเอกสารคําช้ีแจงจากกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ระบุว่า จากกรณีที่หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2556 ได้นําเสนอข่าวคลาดเคลื่อนในบทความเร่ือง “Many wonder about Yingluck′s ′ice-cream gang′ 
and its power” ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างในบทความเป็นอย่างมาก 

 
หลังทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าว ทางกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ได้มีการลงข้อความ

ขอโทษ น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ 
จํากัด (มหาชน) รวมทั้งคนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะได้รับผลกระทบจากบทความช้ินน้ีทันทีในหนังสือพิมพ์เด 
อะเนช่ัน ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

 
กองบรรณาธิการเดอะเนช่ันยังได้มีการแจ้งไปยัง นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ในทันที เพ่ือแสดงความขอโทษและความเสียใจ และยังได้ประสานเพ่ือส่งหนังสือขอขมาต่อนายกรัฐมนตรีใน
ความผิดพลาดคร้ังน้ี อย่างเป็นทางการด้วย 

 
นอกจากน้ี กองบรรณาธิการเดอะเนชั่นยังได้มีการส่งคําขอโทษและคําแสดงความเสียใจไปยังนาย

เศรษฐา ทวีสิน 
“กองบรรณาธิการเดอะเนช่ันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอน้อมรับความผิดพลาดครั้งน้ีที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการเรียบเรียงและการ แปลข่าว ซึ่งทางกองบรรณาธิการเดอะเนช่ันได้สั่งลงโทษรีไรเตอร์ รวมท้ัง
บรรณาธิการ และบรรณาธิการบริหาร ขั้นรุนแรงด้วยการสั่งพักงาน 

กองบรรณาธิการเครือเนช่ันตระหนักเป็นอย่างย่ิงถึงความเสียหายที่มี ต่อความน่าเช่ือถือของสื่อใน
เครือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการต้ังคณะทํางานขึ้นมาเพ่ือทบทวนระบบการทํางานภายใน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดเช่นน้ีอีก ลงช่ือ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน 8 กรกฎาคม พ.ศ.2556” 

 
อน่ึง สําหรับชีวิตครอบครัว น.ส.ย่ิงลักษณ์ มีนายอนุสรณ์ อมรฉัตร เป็นสามีนอกสมรส และมีบุตร

ด้วยกัน 1 คน คือ ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือน้องไปป์ ขณะที่ นายเศรษฐา มีภรรยาคือ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน 
เป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ความงามด้านผิวพรรณ และคอลัมนิสต์ช่ือดัง มีบุตรด้วยกัน 3 คน 
 

ข้อวิเคราะห์ 
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 กรณีดังกล่าว ถือเป็นการกํากับดูแลตนเองระดับองค์กร ที่เมื่อเกิดความผิดพลาดในการนําเสนอข่าว
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่อยู่ในข่าว ก็มีมาตรการในระดับองค์กรที่จะแสดงความรับผิดชอบ ทั้ง
โดยการลงโทษผู้ที่เขียนข่าว และบรรณาธิการท่ีเก่ียวข้องด้วยการสั่งพักงาน รวมไปถึงการขอโทษผู้เสียหายคือ 
นางสาวย่ิงลักษณ์ และ นายเศรษฐา ตลอดจนครอบครัวของคนทั้งสอง 
 
 อน่ึง เครือเดอะเนช่ัน มีคู่มือจริยธรรมที่เป็นที่ยึดถือปฏิบัติในองค์กรช่ือว่า The Nation’s Way ซึ่ง
เป็นเอกสารท่ีรวบรวมหลักการทางจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์เอาไว้ และถูกใช้เป็นเง่ือนไขหน่ึงของการจ้าง
งาน เมื่อนักข่าวหรือผู้ปฏิบัติงานคนใดได้ละเมิด The Nation’s Way ก็จะต้องได้รับโทษ ซึ่งขั้นสูงที่สุดก็คือ 
การถูกไล่ออก การถูกสั่งพักงานที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับกรณีดังกล่าวได้รับจึงเป็นไปตาม The Nation’s Way 
สะท้อนให้เห็นว่า คู่มือทางจริยธรรมดังกล่าวมีการนําไปบังคับใช้ให้เกิดผลจริง ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในลาย
ลักษณ์อักษรให้อ้างถึงความชอบธรรมเท่าน้ัน 
 

3.3.3 กรณีศึกษาจากเร่ืองร้องเรียนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต่อกรณีการพาดหัวข่าวที่
พาดพิงถึง คสช. ในทางเสียหาย  
 
กล่องข้อความที่ 1 สรุปความโดยสังเขปของกรณีข้อรอ้งเรียนจากคสช.ถึงสภาการหนังสือพิมพแ์ห่งชาติ 

กรณีศึกษา การตีพิมพ์ข้อความเสียดสี คสช. ใน นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ขอให้สอบสวนจริยธรรมหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับวันท่ี 26 ก.ค.-1 ส.ค. 2557 ตีพิมพ์ข้อความเสียดสี 
และอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าหัวหน้า คสช. อยู่เหนือสถาบันเบื้องสูง 
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 โดยท่ีประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ครั้งท่ี 4/2557 วันท่ี 18 
สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนี้ไม่น่าจะถือว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ปฏิบัติผิดข้อบังคับว่าด้วย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ก็ได้แสดงความรับผิดชอบโดยหยุดการพิมพ์จําหน่าย
เป็นเวลา 1 เดือน ซ่ึงถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบข้ันสูงสุดแล้ว จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง และแจ้งผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของ คสช. แบ่งเป็น 3 ประเด็น 
คือ 

1. ข้อร้องเรียนท่ีว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์เขียนข้อความว่า “ธรรมนูญ “บิ๊กตู่” คสช.พ่อทุก สถาบัน” 
เป็นข้อความที่เสียดสี และอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อยู่เหนือสถาบันเบื้องสูง 
 ผลการพิจารณาเร่ืองนี้แล้วเห็นว่าข้อความว่า “ธรรมนูญ “บิ๊กตู่” คสช. พ่อทุกสถาบัน” ไม่เป็นข้อความเสียดสี 
เพราะข้อความว่า “สถาบัน” ไม่ได้หมายถึงสถาบันเบื้องสูง เพราะในรายละเอียดของข่าวไม่ได้พูดถึงสถาบันเบื้องสูงแต่
อย่างใด รวมถึงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ได้จัดทําโครงสร้างองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้เห็นชัดเจนว่า “สถาบัน
พระมหากษัตริย์” อยู่เหนือสถาบันท้ังหมด และที่สําคัญข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่สาธารณะใช้กันโดยท่ัวไป 

2. ข้อร้องเรียนท่ีว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์เขียนข้อความว่า “บิ๊ก คสช.” อย่างท่ีเข้าใจ แต่ เป็นทายาท
ของ “บิ๊ก คสช.” รายหนึ่ง ซ่ึงมีชื่อเล่นว่า “น้องตาล” ฟังผิวเผินชื่อ “ตาล” คล้ายกับชื่อ “ตู่” ท่ีมี ต.เต่า เหมือนกัน จนนึก
ไปว่า “น้องตาล” เป็นลูก “บิ๊กตู่” แต่หากลองคลิ๊กเข้าไปใน “อาจารย์กูเกิล” แล้วคงจะถึงบางอ้อว่า “บิ๊กตู่” มีลูก 2 คน 
เป็นผู้หญิงท้ัง 2 คน และไม่ได้ชื่อใกล้เคียงกับ “ตาล” เลย แต่ “น้องตาล” กลับเป็นชื่อทายาทของ “บิ๊ก คสช.” ผู้ท่ียังมาก
บารมีแต่ขอลดบทบาท เพ่ือแต่งตัวรอบางสิ่งบางอย่าง ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่าการให้ “ลูกตาล” ซ่ึงถือ
เป็นคนรู้ใจมาเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกใน “ทําเนียบรัฐบาล-ตึกไทยคู่ฟ้า” อาจจะส่งสัญญาณบางอย่างออกมาให้เห็น 
“บิ๊ก คสช.” ท่ีจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี อาจจะไม่ใช่ “บิ๊กตู่” อย่างท่ีคาดเดากัน แต่มี “ตาอยู่” ท่ี “บิ๊กตู่” วางใจให้มาสาน
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งานต่อก็เป็นได้ ซ่ึงก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน ก็คนกันเองใน คสช.นั่นแล” เป็นข้อความเท็จ 
 ผลการพิจารณาเร่ืองนี้แล้วเห็นว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ฉบับดังกล่าว ไม่ได้เขียนข้อความท่ีเป็นเท็จ 
เพราะเป็นการเขียนคาดการณ์ซ่ึงเป็นเร่ืองของอนาคต โดยอาศัยข่าวลือมาสนับสนุน ซ่ึงการคาดการณ์จะเกิดหรือไม่ก็ได้ 
ไม่ใช่เร่ืองจริงหรือไม่จริง 

3. ข้อร้องเรียนท่ีว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์เขียนข้อความว่า “การคัดสรรสมาชิกสภานิติ บัญญัติ
แห่งชาติ ว่ามีลักษณะเป็นการ ต่างตอบแทน เอาโควตามาแบ่งเค้ก” ซ่ึงข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ จึงถือว่าการกระทํา
ดังกล่าวของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์มีเจตนาไม่สุจริตเพ่ือทําลายความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ผลการพิจารณาเรื่องนี้แล้วเห็นว่า การใช้คําว่า “แบ่งเค้ก” หรือ “โควตา” เป็นการสรรหาผู้ มีความรู้
ความสามารถมาร่วมงาน ซ่ึงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์วิพากษ์วิจารณ์ตามข้อเท็จจริง ไม่ได้มีเจตนาทําลายความ
น่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการแต่งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปรากฏรายชื่อของทหาร
จํานวนมาก ซ่ึงยังปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ และภาคส่วนต่างๆ ยังมีความเห็นเช่นเดียวกัน 
 หลังจากท่ีคณะอนุกรรมการฯ มีมติเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พิจารณาแล้ว ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับมติของคณะอนุกรรมการฯ 2 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1 ข้อร้องเรียนท่ีว่า “ธรรมนูญ 
“บิ๊กตู่” คสช.พ่อทุกสถาบัน” ไม่เป็นข้อความเสียดสี และประเด็นท่ี 3 ข้อร้องเรียนท่ีว่า “การคัดสรรสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ มีลักษณะเป็นการต่างตอบแทน เอาโควตามาแบ่งเค้ก” ไม่ได้มีเจตนาทําลายความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ 
 ส่วนประเด็นท่ี 2 ข้อร้องเรียนท่ีว่า “ทายาทของ “บิ๊ก คสช.” รายหนึ่ง ซ่ึงมีชื่อเล่นว่า “น้องตาล” เป็นคนรู้ใจมา
เลือกสิ่งอํานวยความสะดวกใน “ทําเนียบรัฐบาล-ตึกไทยคู่ฟ้า”” ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เห็นว่ามติของอนุกรรมการฯ ยัง
ไม่ชัดเจน จึงส่งเร่ืองกลับมาให้พิจารณาใหม่ 
 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คร้ังท่ี 6/2557 วันท่ี 6 ตุลาคม 
2557 ได้พิจารณาแต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีท่ีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ตีพิมพ์ว่ามีบุคคลท่ีถูกอ้าง
ถึงว่า เป็นน้องตาล ลูกตาล หรือตาล ได้เดินทางมายังทําเนียบรัฐบาล-ตึกไทยคู่ฟ้า จริงหรือไม่  
 โดยคณะทํางานได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังเรืออากาศตรีปวันต์ จั่นตอง (หมวดตาล) ว่าได้เข้าไปท่ีตึกไทยคู่ฟ้า 
ทําเนียบรัฐบาล ตามท่ีถูกพาดพิงหรือไม่ และมีหนังสือสอบถามไปที่หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เกี่ยวกับการปรับปรุงห้องน้ําภายในตึกไทยคู่ฟ้า ต้ังแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ซ่ึงเรืออากาศตรีปวันต์ จั่นตอง แจ้งผ่าน
ข้อความ SMS ว่าได้รับหนังสือแล้วและจะตอบกลับมา ส่วนหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล มีหนังสือแจ้งกลับมาว่ากรณี
ดังกล่าวเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยขอให้แจ้งผลให้คณะทํางานทราบแล้ว 
 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คร้ังท่ี 1/2558 วันท่ี 14 
มกราคม 2558 ทางคณะทํางานฯ ได้ชี้แจงการดําเนินงานกับท่ีประชุมว่ายังไม่ได้รับการสนับสนุนข้อเท็จจริงตามท่ีร้องขอ
แต่อย่างใด คณะทํางานฯ เห็นว่าการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนมีความจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 
ดังนั้น เม่ือไม่ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลท่ีเพียงพอจากผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยระยะเวลาได้ล่วงพ้นมาพอสมควรแล้ว 
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คณะทํางานฯ ได้พิจารณาจากข้อมูลหลักฐานเท่าท่ีปรากฏ เห็นว่าการนําเสนอบทวิเคราะห์ดังกล่าว เป็นการนําเสนอข้อมูล
ท่ีเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเป็นการนําเสนอความเห็นท่ีเป็นปกติท่ัวไปของ
สื่อมวลชน ประกอบกับผู้ถูกพาดพิงและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ มิได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
คณะทํางานฯ จึงเห็นควรยุติการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว โดยท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าจากการ
ติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าท่ีสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พบว่าบุคคลท่ีชื่อลูกตาลมีตัวตนอยู่จริง ประกอบกับมีเหตุการณ์ใน
ลักษณะดังกล่าวอยู่บ้าง หนังสือพิมพ์จึงนําไปเขียนเป็นข่าวเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงยังไม่แน่นอน 
เม่ือพิจารณาข้อความแล้วเป็นเร่ืองการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท่ีได้กระทําไป
ตามหน้าท่ี ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอ่ืน จึงเห็นสมควรยุติการสอบสวนและแจ้งให้คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทราบ
ต่อไป 

 
บทวิเคราะห์ 
กรณีข้างต้นเป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจากการส่งมาของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งโดยปกติ คสช.จะอาศัยอํานาจทางปกครองผ่านประกาศคสช.ฉบับ
ต่างๆในการจัดการกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะประกาศคสช.ที่ 97 ซึ่งมีข้อห้ามไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์คสช. และ  
แต่ในกรณีน้ีจะเห็นได้ว่า คสช.ได้เลือกที่จะใช้กลไกของการกํากับดูแลกันเองของส่ือเพ่ือจัดการกับปัญหาด้าน
เน้ือหาท่ีนําเสนอในหนังสอพิมพ์ผู้จัดการ ซึ่งเป็นหน่ึงในสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ในกรณีน้ี 
แม้การพิจารณาของทางสภาการฯจะไม่ได้สรุปว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้ทําความผิดใดๆตามข้อบังคับ
จริยธรรมของสภาการฯ แต่ทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็ได้แสดงความรับผิดชอบโดยหยุดการพิมพ์จําหน่ายเป็น
เวลา 1 เดือน ซึ่งสามารถตีความได้เป็นสองทางคือ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการไม่ต้องการมีปัญหากับอํานาจรัฐ ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของคสช. จึงเลือกที่จะลงโทษตนเองด้วยการหยุดตีพิมพ์เป็นเวลาหน่ึงเดือน เพ่ือ
ลดความเส่ียงจากการคาดโทษของคสช. หรือในอีกทางหน่ึง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการพิจารณาว่าตนมีพฤติกรรมที่
หมิ่นเหม่ต่อจริยธรรมจริงๆ โดยเฉพาะในการนําเสนอข่าวจากข่าวลือ หรือการคาดเดามากกว่ามีข้อมูล
ข้อเท็จจริงรองรับ จึงตัดสินใจที่จะเซ็นเซอร์ตนเอง  
 

กล่องข้อความที่ 2 สรุปสาระสาํคญัโดยสงัเขปเก่ียวกับ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่97 
 ประกาศคสช.ท่ี 97 เร่ืองการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะคสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ ซ่ึงมีเนื้อหาอันค่อนข้างควบคุมเข้มงวดโดยเฉพาะในส่วนของเน้ือหาเกี่ยวกับ คสช. ท่ีระบุว่า ให้งดเว้นการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคสช. เจ้าหน้าท่ีของคสช.และบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึง
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ก็สามารถนําไปสู่ การระงับการจําหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่ในกรณีของสิ่งพิมพ์และ
ออนไลน์ และการระงับการออกอากาศโดยทันที ในกรณีของวิทยุและโทรทัศน์ อีกท้ังยังสามารถดําเนินการเอาผิดตาม
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กฎหมายได้ด้วย  

 
3.3.4 กรณีศึกษาความซับซ้อนของการกํากับดูแลในบริบทข้ามสื่อ จากกรณีสิทธิที่จะถูกลืมของ

เหย่ือ อาชญากรรมทางเพศในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
จากเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอันสืบเน่ืองมาจากการนําเสนอข่าวน้ันมีประเด็นที่

น่าสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของส่ือใหม่ คือการนําเสนอช่ือ – นามสกุลจริงของผู้เสียหายในคดี
ความผิดเก่ียวกับเพศในข่าว แม้ว่าทางหนังสือพิมพ์จะเอาช่ือออกให้แล้ว แต่ช่ือยังไปปรากฏอยู่ในระบบสืบค้น
ของเว็บไซต์ Google 
 

กรณีสิทธิท่ีจะถูกลืมของเหยื่อ อาชญากรรมทางเพศในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้รับเร่ืองร้องเรียนเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2556 โดยนางสาวพวงทิพย์ บุญสนอง 
ทนายความผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้เสียหาย ร้องเรียนหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก และหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ประพฤติผิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ กรณีการนําเสนอข่าวนางสาวกัญญณัช หรือทิพยรัตน์ หรือณัชชามณฑ์ จันทนาภรณ์ 
ผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยใช้ชื่อและนามสกุลจริงของผู้เสียหาย เม่ือผู้เสียหายร้องเรียนไปยังหนังสือพิมพ์
เหล่านั้น ได้มีการแก้ไขการนําเสนอเนื้อหาข่าวแล้วแต่ยังปรากฏชื่อผู้เสียหายอยู่บนเว็บไซต์ Google 
 

 
 
 โดยท่ีประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 10 
เมษายน 2556 พิจารณาแล้วเห็นว่าควรส่งหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไปให้หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และหนังสือพิมพ์ คม ชัด 
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ลึก ชี้แจง ซ่ึงหนังสือพิมพ์บ้านเมืองชี้แจงว่าได้แก้ไขข้อมูลข่าวบนเว็บไซต์แล้วพร้อมท้ังย่ืนคําร้องถึง Google เพ่ือลบค่า
ความจําคําสืบค้นชื่อผู้เสียหายแล้ว นอกจากนี้ยังมีหนังสือขออภัยผู้ร้องเรียนด้วย ส่วนหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ชี้แจงว่าได้
รีบดําเนินการแก้ไขโดยด่วนแล้วพร้อมท้ังหนังสือขออภัยผู้ร้องเรียนด้วย โดยขอให้ผู้ร้องเรียนให้ออกหนังสือรับรองว่าจะไม่
นําหนังสือขอโทษไปดําเนินคดีแพ่ง 
 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจงพร้อมหนังสือขออภัยของหนังสือพิมพ์ท่ีถูกร้องเรียนท้ังสองฉบับให้ผู้
ร้องเรียน ต่อมาผู้ร้องเรียนมีหนังสือแจ้งกลับว่าพอใจคําชี้แจงและขออภัยจากหนังสือพิมพ์ท้ังสองฉบับ จึงยุติเร่ืองร้องเรียน 
 ท้ายท่ีสุด สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติให้ยุติเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวเพราะผู้ร้องเรียนพอใจคําชี้แจงและขออภัยของ
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก พร้อมท้ังมีหนังสือขอให้ยุติเร่ืองร้องเรียนด้วย 

 
บทวิเคราะห์ 

 การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตทําให้ข่าวสารไม่ได้อยู่เพียงบนหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เหมือน
ในสมัยก่อน ภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม ข่าวสารท่ีเคยนําเสนอผ่านสื่อเดิมๆอย่างแยกส่วนกัน ต่างถูกนําไป
เผยแพร่ในลักษณะที่เช่ือมโยงกันผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งทําให้สามารถค้นหาได้ง่ายมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการค้นหา
ข่าวสารที่สนใจผ่านบริการสืบค้นข้อมูล (search engine) อย่าง Google ซึ่งเป็นกลไกที่จะนําพาผู้ใช้ให้เข้าสู่
ขุมข้อมูลมหาศาลแต่ก็เป็นที่รวมของข้อมูลทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ไว้ด้วยกัน  อีกทั้งGoogleมี
บทบาทหลักเป็นเพียงเคร่ืองมือในการค้นหาข้อมูลแต่ไม่ใช่เจ้าของฐานข้อมูลใดๆหรือผู้มีหน้าที่ในการจัดระบบ
ระเบียบข้อมูล ความทันสมัยหรือถูกต้องของข้อมูลที่Google ค้นหาให้ จึงไม่ใช่ประเด็นความรับผิดชอบ
โดยตรงของ Google เพราะถือว่าผู้ให้บริการเน้ือหาท่ีเป็นผู้นําเน้ือหาเข้าสู่ระบบ หรือให้บริการพ้ืนที่ซึ่งมีการ
นําเน้ือหาเข้าสู่ระบบต่างหากที่เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย 
 
 อย่างไรก็ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการการเข้าถึงข้ออมูล ทาง Google จะมีระบบ 
backup ข้อมูลต่างๆ เอาไว้เป็น cache25 ดังน้ัน ต่อให้หน้าของเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าอาจจะล่มหรือถูกนําออก
จากระบบไปแล้ว แต่เรายังสามารถเข้าไปดูได้จาก cache ที่ยังเก็บเอาไว้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในการค้นหาข้อมูลที่

                                           
25 แคช (cache) คือส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บซ้ําไว้ในคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการใช้งานคร้ังต่อไปโดยไม่ต้องเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งอีกคร้ัง นิยมใช้เมื่อ
ข้อมูลต้นฉบับมักจะมีราคาแพงในการเรียกใช้ เม่ือแคชถูกสร้างขึ้น การเรียกใช้ข้อมูลในคร้ังต่อไปจะถูกอ่านข้อมูลจากแคช แทนท่ีจะอ่านข้อมูลจาก
ต้นฉบับหรือต้นแหล่งเพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงการเพ่ิมความเร็วในการเรียกใช้งาน แคชนิยมใช้เมื่อรูปแบบการใช้ข้อมูลมีลักษณะท่ี
ใกล้เคียงกันและมีการใช้ซ้ําบ่อย (ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย, แคช [ออนไลน์], 26กรกฎาคม 2558.  แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/แคช) 



   

76 

หน้าเว็บไซต์อาจจะปิดตัวเองไปแล้วด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่ แต่ก็มีสิ่งที่น่ากังวลด้วยเช่นกัน ถ้าหากข้อมูลน้ัน
เป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยง เป็นอันตราย หรืออาจจะทําให้บุคคลอ่ืนเสื่อมเสียช่ือเสียงได้ 
 
 อย่างกรณีที่มีการนําเสนอช่ือจริง-นามสกุลจริงในข่าว และก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่มีช่ืออยู่
ในน้ัน แม้ว่าจะมีการแก้ไขเนื้อหาโดยการลบช่ือ-นามสกุลออกแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการเก็บ cache ของ 
Google ก็ทําให้ยังสามารถ search หาข้อมูลดังกล่าวได้อยู่ ซึ่งการจะนําข้อมูลออกจาก cache ของ Google 
เราสามารถที่จะแจ้งเรื่องไปยัง Google ได้โดยตรง แต่ต้องมีคําสั่งทางกฏหมายหรือหมายศาล เพราะ “สิทธิที่
จะถูกลืม” (the right to be forgotten) ซึ่งเป็นสิทธิที่ผูกโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่
เข้าถึงได้ในระดับสาธารณะอย่างอินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองเฉพาะในสหภาพยุโรปและประเทศ 
อาร์เจนติน่าเท่าน้ัน  กฎหมายไทยหรือแม้แต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ได้ให้หลักประกันในเร่ือง
ดังกล่าว ซึ่งในบริบทของอินเทอร์เน็ตที่ข้อมูลจะถูกนําเข้าตลดเวลาแต่ไม่ถูกนําออกในอัตราที่เท่าเทียมกัน ก็
นับว่าเป็นประเด็นอันน่าวิตกกังวลทีเดียวสําหรับสังคมสารสนเทศที่ไม่มีการตรวจสอบความทันสมัยและถูกต้อง
ของข้อมูล แต่กลับใช้ข้อมูลเพ่ือประเมินและตัดสินเก่ียวกับบุคคลอย่างกว้างขวาง26  

ด้วยเหตุน้ี ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เป็นผู้ผลิตและนําเน้ือหาเข้าสู่ระบบต้ังแต่ในครั้งแรก
จึงจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณที่ดี และความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งเหล่าน้ีก็ย้อนกลับมาสู่เรื่องของความ
เคร่งครัดทางจริยธรรมวิชาชีพของผู้ปฎิบัติการในหนังสือพิมพ์ ดังในกรณีศึกษาท่ีนําเสนอไปได้สะท้อนให้เห็น
เป็นอย่างดี  
 
4. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
 

จากการศึกษา และประมวลข้อมูลเก่ียวกับการกํากับดูแลเน้ือหาของหนังสือพิมพ์ แนวคิด/ทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง และบทเรียนในต่างประเทศ และสภาพปัจจุบันของการกํากับดูแลเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ในประเทศ

                                           
26 สิทธิที่จะถูกลืม (right to be forgotten) หมายถึง สิทธิที่เร่ิมขึ้นจากความปรารถนาของคนที่จะกําหนดการดําเนินชีวิตของตนอย่างเป็นอิสระ
โดยไม่ถูกตีตราหรือพิจารณาตัดสินไปในทางใดทางหนึ่งจากการกระทําหรือผลสืบเนื่องจากส่ิงที่เคยได้ทําในอดีต” อย่างไรก็ดี การเรียกร้องสิทธินี้ใน
เวทีสากลยังเป็นเร่ืองที่โต้เถียงกันมากว่าจะส่งผลต่อสิทธิในลักษณะอ่ืน เช่น เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิส่วนบุคคล หรือ เร่ืองของการปิดก้ัน
เซ็นเซอร์ ตลอดจนการเขียนประวัติศาสตร์เสียใหม่ หรือไม่ อย่างไรข้อมูลจาก ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย, [ออนไลน์], 26กรกฎาคม 2558. แหล่งที่มา 
https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_ 
be_forgotten) 
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ไทย ผ่านทั้งประสบการณ์จริงในการกํากับดูแล และ กรณีศึกษาที่เป็นปัญหาของเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวทางและข้อเสนอแนะทางนโยบายได้ ต่อองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องได้
ดังต่อไปน้ี 
 

1. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และองค์กรพันธมิตรอ่ืนๆ27 
แม้สภาการหนังสือพิมพ์ฯจะมีประวัติศาสตร์ของการจัดต้ังที่สะท้อนถึงเจตนารมย์ในการกํากับดูแล

กันเองของผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และมีกระบวนการของการกํากับดูแลกันเองที่ชัดเจนที่สุดใน
บรรดาองค์กรวิชาชีพสื่อทั้งหมด (ยกเว้นองค์กรวิชาชีพด้านโฆษณาที่มีกระบวนการท่ีเข้มแข็งและสมํ่าเสมอ
ทัดเทียมกันหรือมากกว่า) แต่ก็ยังมีปัญหาในการดําเนินการให้เกิดประสิทธิผลในการกํากับดูแลอย่างแท้จริง ซึ่ง
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ดังน้ี  

1) การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ความเข้มข้น และมาตรฐานในประเด็นและกระบวนการ
กํากับดูแล 

คณะกรรมการของสภาฯในทุกระดับควรปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และการให้
ความสําคัญในประเด็นการกํากับดูแลจากที่เคยเน้นไปที่ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพและภาพลักษณ์ของสื่อในสังคม ไปสู่ประเด็นที่ส่งผลต่อผู้ที่ถูกนําเสนอเป็นข่าว หรือ
ต่อประชาชนที่เป็นผู้อ่าน หรืออีกนัยหน่ึงคือ แทนที่สภาการฯและองค์กรพันธมิตรจะเป็น
องค์กรในลักษณะสภาอุตสาหกรรมที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิก โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพ  ควรพุ่งเป้าไปที่การเป็นสภาแห่งจริยธรรมวิชาชีพที่มุ่งคุ้มครองและเยียวยาสิทธิของ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการนําเสนอเน้ือหาในสื่อหนังสือพิมพ์ด้วยสํานึกแห่งความ
รับผิดชอบเป็นสําคัญ 

ในขณะเดียวกัน ทางสภาการฯในฐานะองค์กรกํากับดูแลกันเองที่เป็นที่ยอมรับใน
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ก็จําเป็นที่จะต้องเข้มงวดและเอาจริงเอาจังมากขึ้นเพ่ือสร้างมาตรฐานใน
การกํากับดูแล ทั้งในเชิงประเด็นด้านเน้ือหา เช่น เน้ือหาที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการของเด็กและเยาวชน เน้ือหาเร่ืองความรุนแรง เน้ือหาแนวประทุษวาจา (hate 

                                           
27 องค์กรพันธมิตรอ่ืนๆ หมายถึง องค์กรที่มีความเก่ียวโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์ ที่มา เป้าหมายในการจัดต้ังและกํากับดูแลกันเอง การเคล่ือนไหว
และกิจกรรม ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น คณะทํางาน ที่ต้ัง งบประมาณ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย สถาบันอิศรา ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  



   

78 

speech) และในแง่ของกระบวนการกํากับดูแล เช่น การวินิจฉัยว่าผิดข้อจริยธรรม หรือไม่ 
ไปจนถึงการมาตรการลงโทษ และการติดตามผลหลังการวินิจฉัยความผิด  

จากข้อมูลสถิติการร้องเรียนที่สภาการฯในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าจากข้อ
ร้องเรียนทั้งหมด  41 เรื่อง ปรากฎว่ามีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริยธรรมด้านเน้ือหาเพียง 4 
เรื่อง เท่าน้ัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเก่ียวกับภาพข่าวและการนําเสนอข่าวที่ไม่
เหมาะสม ละเมิดจริยธรรม และสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว ซึ่งในส่วนน้ี นับเป็น
เรื่องที่ปุถุชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย มักพบเห็นกันได้ทั่วไปบนหน้าหนังสือพิมพ์
ไทย ซึ่งก็รวมถึงกรณีของการนําเสนอข่าวฆาตรกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่นํามาเป็น
กรณีศึกษาในรายงานน้ีด้วย ทางสภาการฯจึงน่าจะที่จะเปิดเป็นประเด็นแบบยุทธศาสตร์เชิง
รุกและใช้วิธีการกํากับดูแลแบบป้องกันไว้ก่อน โดยการอบรมและป้องปรามนักข่าวของ
องค์กรที่เป็นสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าว่าจะละเมิดจริยธรรม เช่นนักข่าว
อาชญากรรม บรรณาธิการข่าวหน้าหน่ึง ตลอดจน เจ้าของผู้ประกอบกิจการ ให้มีความ
ตระหนักรู้ถึงผลเสียของการนําเสนอเน้ือหาในลักษณะดังกล่าว พร้อมรณรงค์ให้ลด ละ เลิก 
เน้ือหาเหล่าน้ีไป  

นอกจากการให้การอบรม เผยแพร่คู่มือเก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหาในด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสมแล้ว ทางสภาการฯ ควรทํางานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรที่เป็นพันธมิตร
เพ่ือสร้างกลไกการติดตามผลหลังการอบรมไปแล้วว่า นักข่าวที่ได้ผ่านการอบรมมีการนํา
แนวทางที่ได้รับการอบรมไปนําไปใช้จริงหรือไม่ เพียงใด หากเป็นไปได้ ควรผนวกการติดตาม
ผลตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น 6 เดือน 1 ปี 2 ปี เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและประสิทธิผลที่ประเมินได้จริง 

2) การขยายและเพ่ิมขีดความสามารถในการสื่อสารสาธารณะ 
เน่ืองจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นองค์กรกํากับดูแลกันเองที่อาศัย

กระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียนเป็นองค์ประกอบสําคัญของการกํากับดูแลกันเอง จึงจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องสร้างการรับรู้เก่ียวกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยเฉพาะบทบาทและ
กระบวนการในการกํากับดูแลเนื้อหาของสภาการฯ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การกํากับดูแลกันเอง จากข้อมูลที่รวบรวมได้ในงานวิจัยน้ี จะเห็นได้ว่า จํานวนเร่ืองราว
ร้องเรียนจากประชาชนมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งอาจสะท้อนถึงการที่ทางสภาการฯ
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ไม่ได้เป็นที่รู้จักของสังคมมากเพียงพอ หรือ ประชาชนไม่ได้มีความศรัทธาในกระบวนการการ
กํากับดูแลกันเองนัก 

2.1) เพ่ิมเติมและขยายแพลทฟอร์มของช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน ให้
กว้างขวางและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  โดยควรให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร 
ไม่ว่าจะเป็น ไปรษณีย์ เว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ทั้งน้ี สื่อ
หนังสือพิมพ์สามารถเริ่มต้นโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของตนเอง โดยใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ในหน้าบทบรรณาธิการซึ่งโดยปกติจะเป็นการระบุถึงช่ือ
ของบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําเน้ือหา
ในกองบรรณาธิการท้ังหมด หรือในทางหนังสือพิมพ์สามารถจัดสรรเน้ือที่
เพียงเล็กน้อย เพ่ือบรรจุข้อความในลักษณะดังต่อไปน้ี 

 
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซ่ึงเป็นองค์กรกํากับ
ดูแลกันเองในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ โดยมีข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์เป็นแนวทาง หากพบว่ามีการนําเสนอเนื้อหาใดๆในหนังสือพิมพ์นี้ซ่ึงเป็น
การขัดกับข้อบังคับดังกล่าว ผู้อ่านสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนไปได้ท่ี  
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ดุสิต กท. 10300  
หรือ www.presscouncil.or.th/   
หรือ https://www.facebook.com/PressCouncilThailand  

 
2.2) ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ บทบาทในการกํากับ

ดูแลกันเองให้เป็นที่รับรู้จากของสาธารณะ รวมถึงการเผยแพร่ข้อบังคับว่า
ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ให้แก่ประชาชนได้รู้จัก ตลอดจน สร้าง
ความเข้าใจถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ตรวจสอบสื่ อผ่ านกลไกการรับ เรื่ องราวร้อง เ รียน  โดยทําผ่ านการ
สื่อสารมวลชน การณรงค์หรือการตลาดเชิงสังคม ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว 
และสร้างความประทับใจ เช่น การใช้อินโฟกราฟิกส์ แอนิเมช่ัน หนังสั้น หรือ 
การถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวและสร้างความเช่ือมโยงได้ โดยอาศัยช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
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3) การส่งเสริมศักยภาพและสร้างแรงจูงใจแก่องค์กรสมาชิกเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่และการ
มีส่วนร่วมในการกํากับดูแล  
 เน่ืองจากสภาการฯมีสมาชิกทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งอาจ
เป็นอุปสรรคต่อความทั่วถึงของการกํากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมขององค์กร
หนังสือพิมพ์ในต่างจังหวัดในฐานะสมาชิกสภาการฯและผู้อ่านในฐานะผู้ส่งเรื่องร้องเรียน จึง
มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่คณะกรรมการสภาการฯจะต้องส่งเสริมศักยภาพในส่วนน้ีให้เข้มแข็ง
ทั่วถึงกัน  นอกจากจะใช้วิธีการด้านสมาชิกภาพ และการอบรมให้ความรู้แล้ว อีกวิธีการหน่ึง
ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพได้ก็คือ การสร้างแรงจูงใจ  ในส่วนน้ีทางสภาการฯในฐานะ “พ่ีใหญ่” 
สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะการประกวดการนําเสนอเน้ือหาที่พึงประสงค์ หรือ ในทาง
กลับกัน การประกวดการไม่นําเสนอเน้ือหาท่ีขัดต่อจริยธรรมในหนังสือพิมพ์อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการยกระดับกํากับดูแลกันเองในส่วนขององค์กรสื่อ นอกจากน้ี ก็ควร
ที่จะกระจายการมีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการกํากับดูแลกันเองของสภาการฯในด้าน
ต่างๆให้ทุกระดับขององค์กรสมาชิกอย่างทั่วถึง เพ่ือที่จะไม่รับรู้ถึงความเหล่ือมล้ําระหว่าง
กลุ่มสมาชิก และเกิดความรู้สึกต่อต้านไม่อยากเข้าร่วมในกระบวนการ 

4) การสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และธรรมาภิบาลในองค์กรและกระบวนการกํากับ
ดูแล 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่สังคมไทยเผชิญกับปัญหาความแตกแยกทางความคิด
ทางการเมืองส่งผลให้มีรอบร้าวลึกในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางสังคม ซึ่งความขัดแย้งน้ัน
ก็ดูเหมือนจะปรากฏอยู่ในองค์กรวิชาชีพอย่างสภาการฯด้วย จนนําไปสู่ข้อกล่าวหาว่าสภา
การฯเป็นองค์กรที่เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของบางกลุ่ม การได้รับทุนสนับสนุนจากบาง
แหล่งทุนถูกผูกโยงมากับวาระทางการเมือง ทําให้การบริหารจัดการและทิศทางของการ
กํากับดูแลของสภาการฯ ขาดความโปร่งใส และมีลักษณะอันลําเอียงเป็นฝักฝ่ายอย่างชัดเจน 
อย่างกรณีของ”อีเมลฉาว” ที่นํามาเป็นกรณีศึกษาในรายงานนี้ ก็สะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งขั้ว
ในสภาการฯอย่างชัเจนจนนําไปสู่การลาออกของค่ายมติชนที่เป็นหน่ึงในองค์กรหลักที่ร่วม
ก่อต้ังสภาการฯ มา  อน่ึง ปัญหาเหล่าน้ีจะไม่เป็นปัญหาเท่าที่ปรากฏ หากทางสภาการฯมี
กระบวนการของการดําเนินการที่โปร่งใสและเข้าถึงได้มากกว่าน้ี จึงมีข้อเสนอแนะว่า หาก
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ทางสภาการฯและองค์กรพันธมิตรต้องการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรกํากับดูแลกันเองที่เป็นมือ
อาชีพอย่างแท้จริง ควรจะต้องมีขั้นตอนในการประกันคุณภาพ (quality assurance) หรือมี
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ (auditor) มืออาชีพตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็น
เกราะคุ้มกันต้อข้อกล่าวหา หรือ การถูกรับรู้ ว่าเป็นองค์กรที่ถูกครอบงําโดยบางกลุ่ม
ผลประโยชน์ หาได้เป็นองค์กรตัวแทนของประชาคมนักวิชาชีพและผู้ประกอบการ
หนังสือพิมพ์ไม่ 

5) การปรับแนวทางการกํากับดูแลให้เท่าทันและย่ังยืนท่ามกลางสภาวการณ์แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  

นอกจากภาวะทางการเมืองที่ “ไม่ปกติ”ต้ังแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารเป็นต้นมา 
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
หลอมรวมกันมากขึ้น ซึ่งบางมิติของการหลอมรวมก็เป็นอุปสรรคต่อการกํากับดูแลเน้ือหา
อย่างย่ิง โดยเฉพาะในกรณีของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ดังได้แสดงให้เห็นในกรณีของข้อ
ร้องเรียนเก่ียวกับข่าวและการเก็บข้อมูลCache ของ Googleในรายงานน้ี   ซึ่งในส่วนน้ี สภา
การฯ ควรท่ีจะได้ปรับตัวให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อ่านข่าวและต่อการทําหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรมของนักวิชาชีพสื่อให้
น้อยที่สุด  ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาการฯและองค์กรพันธมิตรควร
ยืนยันในหลักการของการกํากับดูแลกันเองเพ่ือต่อรองการควบคุมจากอํานาจรัฐ โดยเน้นให้
เห็นว่าพ้ืนฐานของสื่อหนังสือพิมพ์กับวิทยุโทรทัศน์แตกต่างกัน เน่ืองจากหนังสือพิมพ์ไม่ได่
อาศัยทรัพยากรคลื่นความถ่ีที่เป็นสาธารณะเหมือนวิทยุและโทรทัศน์ และไม่ได้มีการเข้าถึง
หรือการเปิดรับที่สูงมากเท่า จึงไม่ควรที่จะต้องกํากับดูแลด้วยมาตรการเดียวกัน นอกจากน้ีก็
ต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการกํากับดูแลกันเองซึ่งพัฒนามากว่า 18 ปีแล้วว่ามีความ
น่าเช่ือถืออย่างไร ส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทางสภาการฯและองค์กร
พันธมิตร  

 
2. องค์กรหนงัสือพิมพ ์

 การสร้างมาตรฐานเดียวกันในการกํากับดูแลเนื้อหาในระดับองค์กร  
  องค์กรหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิกของสภาการฯควรยึดถือข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม

แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของสภาการฯ เป็นแนวทางกลางอย่างเคร่งครัด และควรนําไปเป็น
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หลักสําหรับการปฏิบัติในระดับองค์กรของตน เพ่ือเป็นการยกระดับความเป็นวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ์ซึ่งจะทําให้วิชาชีพน้ีเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 

 การพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และสร้างสํานึกความเป็นนักข่าวที่ดี มีความยึดมั่นใน
จริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ไม่เพียงแต่เฉพาะนักข่าวใหม่ แต่จะต้องพัฒนานักข่าว
ที่มีประสบการณ์แล้ว ให้มีการพัฒนามากย่ิงขึ้นด้วย  

 การให้ความสําคัญและระแวดระวังเป็นพิเศษกับประเด็นด้านเนื้อหาที่มีความหม่ินเหม่ทาง
จริยธรรม อย่างเร่ือง การนําเสนอภาพข่าวและเน้ือหาข่าวที่ขัดจริยธรรมและส่งผลร้ายต่อผู้ที่
ถูกนําเสนอ การรับงบโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยมีแนวทางการนําเสนอเน้ือหาที่ไม่โปร่งใส 
อย่าง การนําเสนอโฆษณาแฝงในลักษณะข่าว และ การลงข่าวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เป็น
การละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิที่จะถูกลืม เป็นต้น 

3. ภาครัฐ 
ภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐบาลควรร่วมมือกับสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และองค์กรหนังสือพิมพ์ในการพัฒนา

กลไกกํากับดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้สื่อหนังสือพิมพ์
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเสรีภาพโดยอาจใช้มาตรการภาครัฐในแง่การรณรงค์ทางสังคมเพ่ือสนับสนุน
ความย่ังยืนขององค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์  หรือการออกกฏหมายที่จะช่วยเสริมความเป็นอิสระของ
นักหนังสือพิมพ์จากแหล่งทุนที่มุ่งครอบงําเน้ือหา ซึ่งจะทําให้เกิดการกํากับดูแลกันเองขององค์กรหนังสือพิมพ์
อย่างแท้จริงนอกจากน้ันยังควรมีกฎหมายรับรองเสรีภาพของนักสื่อสารมวลชนเพ่ือให้นักสื่อสารมวลชน
สามารถปฏิบัตหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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เรื่องที่ 10 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โคราชรายวันใช้ถ้อยคําไม่สุภาพและข่มขู่ขณะที่โทรศัพท์ไปขอสัมภาษณ์

ผู้บริหารบริษัท 
 

ปี 2554 
 
เรื่องที่ 1 การเสนอข่าวเก่ียวกับการสรรหาอธิการ มศว. ไม่เป็นธรรม ไม่รอบด้านอันเก่ียวเน่ืองกับการ

ร่วมงานเลี้ยงสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์มติชน 
เรื่องที่ 2 พฤติกรรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจําจังหวัดสุรินทร์ กระทําการข่มขู่ทําใหห้วาดกลัว 
เรื่องที่ 3 การส่งอีเมลของนักการเมืองระบุการให้เงินและผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 



   

88 

เรื่องที่ 4 หนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ จังหวัดสระบุรี กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ฯ 
เรื่องที่ 5 นําเสนอข่าวโดยระบุช่ือ นามสกุลจริง และที่อยู่ ของเหย่ือที่ถูกคนร้ายบุกเข้าเพ่ือล่วงละเมิดทาง

เพศ 
เรื่องที่ 6 ให้ตรวจสอบขอ้เท็จจริงด้านจรรยาบรรณของสื่อสมาชิก กรณีการเสนอข่าวที่เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 
 

ปี 2555 
 
เรื่องที่ 1 กรณีการรายงานภาพข่าวเด็ก 9 เดือน ติดคาล้อรถ ละเมดิต่อสิทธิส่วนบุคคล สิทธิความเป็น

มนุษย์และสิทธิเด็ก 
เรื่องที่ 2 การพาดหัวข่าวที่ขาดจริยธรรม 
เรื่องที่ 3 การเผยแพร่ภาพข่าวสื่อมวลชน กรณีการเสนอภาพตู้คอนเทนเนอร์ทับแม่ลูก 
เรื่องที่ 4 ขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณการทําหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรณีเสนอภาพข่าว “ซิ่งสยอง”  
เรื่องที่ 5 ถูกชาย อ้างเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรดีไถ 
เรื่องที่ 6 ขอให้พิจารณาจริยธรรมแห่งผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ กรณีเสนอขา่วการฆ่าตัวตาย 
เรื่องที่ 7 ขอให้ตรวจสอบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอ้างเบ้ืองสูงเก็บค่าถวายพระพร 
เรื่องที่ 8 กระทําการละเมิดจริยธรรมทางวิชาชีพ 
เรื่องที่ 9 การนําเสนอภาพข่าวบิดเบือนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
เรื่องที่ 10 ประธานรัฐสภานําสื่อมวลชนเดินทางไปต่างประเทศ 
 

ปี 2556 
 
เรื่องที่ 1 การนําเสนอภาพข่าวเด็กที่ตกเป็นเหย่ือในคดีอาญา 
เรื่องที่ 2 นําเสนอช่ือ – นามสกุลจริงของผู้เสียหายในคดีความผิดเก่ียวกับเพศในข่าว 
เรื่องที่ 3 ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการนําเสนอข่าว โดยการนําเสนอข่าวด้วยการใช้ช่ือจริง นามสกุลจริง 

และยังลงที่อยู่ตามบัตรประชาชนในเน้ือข่าว 
เรื่องที่ 4 ขอให้พิจารณาลงโทษสื่อมวลชนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
เรื่องที่ 5 ขอให้ตรวจสอบ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 
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เรื่องที่ 6 ขอให้ตรวจสอบ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 
เรื่องที่ 7 การนําเสนอข่าวโรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นโรงพยาบาลร้าง 
เรื่องที่ 8 ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
เรื่องที่ 9 ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมในการรับโฆษณาแฝงของหนังสือพิมพ์ 
 
 

ปี 2557 
 
เรื่องที่ 1 ให้สอบสวนจริยธรรม นสพ.ผูจ้ัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 26 ก.ค.-1 ส.ค.2557 
เรื่องที่ 2 บทนําในหนังสอืพิมพ์สุรินทรนิ์วส์กล่าวถึงสื่อหนังสือพิมพ์ 10 ฉบับว่าร่วมรับเงินจากบริษัท 

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสุรินทร ์ในงานแถลงข่าว 
เรื่องที่ 3 จริยธรรมสื่อกรณีการเสนอขา่วเร่ืองมะเร็งตับ 
เรื่องที่ 4 จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บางกอกทเูดย์ กรณีคอลมัน์ “อังคณา BangkokBiz” เผยแพร่ข่าว

และบทความ 
เรื่องที่ 5 สอบสวนการนําเสนอบทความของ “กุหลาบพิษ”  นสพ.บางกอกทูเดย์ กรณีการนําเรื่องส่วนตัว

มาเป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์ 
เรื่องที่ 6 เสนอข่าว “พีดีเฮ้าส์เชือดแฟรนไชส์ขี้โกง ข้อหาหนักละเมิดสัญญา” ทาํให้ได้รับความเสียหาย 
 
 


