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พีรวฒัน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

  จรยิธรรมและจรรยาบรรณของสื่อในโลกคอนเทนต ์มาพรอ้มกบัความหลายหลายของ

คอนเทนต์ สื่อ และแพลฟอร์ม เพื่อมุ่งเน้นการแข่งขนัและการสร้างคอมมูนิตี้ ทําให้เกิด

นกัขา่วและสาํนกัขา่วขึน้มามากมาย 

 กรอบการนําเสนอข่าวบนโทรทัศน์และออนไลน์ ทัง้ที่ เป็นสื่อรองและสื่อหลัก  

ความเขม้ขน้ของจรยิธรรมควรเขม้ขน้แค่ไหน ซึ่งเหน็ได้ว่า สื่อออนไลน์ถูกกํากบัมากกว่า 

สื่อหลกั และสื่อออนไลน์กลบัถูกละเลย เวทีนี้จงึเป็นการถกเพื่อหาทางออกร่วมของสิ่งนี้ 

รวมถงึการมโีซเชยีล เครดติ (สื่อทีท่ําด)ี เพื่อเป็นกําลงัใจใหก้บัคนทาํงาน อกีทัง้เวทนีี้จงึเป็น

การบรรยาย เพือ่นําไปสูก่ารหาทางออกและปฏบิตัไิดจ้รงิ  
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กสทช. กบัความท้าทายจริยธรรมส่ือไทยในอนาคต 

ศาสตราจารย ์พิรงรอง รามสตู 

 

 
 

ปรากฏการณ์ปัญหาจริยธรรมส่ือไทย 

Yellow Journalism  

  วารสารศาสตรเ์กดิยุคหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง เน้นขายไดอ้ยา่งเดยีว แขง่ขนักนัสูง 

จุดร่วมที่ทําให้ขายได้มากที่สุดจงึจําเป็น ข่าวจงึมกัเน้นเรื่องความเรา้ใจ (Sensationalism) 

ดราม่า (Dramatization) แบ่งขัว้ทางความคิด ทําให้ฝั ง่หนึ่ งเป็นผู้ร้าย ฝั ่งหนึ่งเป็นผู้ด ี

(Polarization)  

  นอกจากนี้ ยงัมีข่าวกุ ข่าวลวง หรอืมเีรื่องบิดเบือน (Disinformation) ที่สร้างขึ้นมา

เพื่อจะส่งผลกระทบต่อมติมหาชนทางใดทางหนึ่ง ที่เน้นเรื่องของความไม่จรงิ หรอือารมณ์ 

ความเชื่อมากกว่าขอ้เทจ็จรงิ อกีทัง้มกีารเน้นเรื่องรสนิยมทีไ่มค่่อยดดีว้ย (Bad Taste) 

 Ex. ลุงพลถูกทาํใหเ้ป็นคนมชีื่อเสยีง แต่หลงลมืว่า ยงัมเีดก็ผูห้ญงิทีถู่กกระทาํอยู ่

 Ex. แตงโม ถูกแพร่กระจายอยา่งกวา้งขวางและผลติซํ้า 

  Ex. การทาํขา่วใหเ้ป็นดรามา่: โหนกระแส ขา่วใสไ่ข ่

  การให้คณุค่าข่าว ไปอยู่ท่ีความดราม่าแทน 
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  อาจารย์พรรษาสิริ พูดถึงสูตรสําเร็จของข่าวที่มาจากคุณสรยุทธ์ สุทัศนะจินดาที่

ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนหนนึ่งมาจากว่า หลายรายการเน้นเนื้ อหา 

และรปูแบบการนําเสนอทีเ่รา้อารมณ์และเป็นสสีนั มากกว่าการนําเสนอขอ้เทจ็จรงิเชงิลกึ ซึ่ง

การใส่อารมณ์และความเห็นหลายครัง้ก็ไม่มีแหล่งอ้างอิง ทัง้ยงัเป็นการตดัสนิ ลดศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย ์และละเมดิความเป็นสว่นตวัของคนในขา่ว  

  หลายแหล่งข่าวจงึหลงลมืกลายเป็นเครื่องมอืหลุดการผลติซํ้า (เรื่องเพศ/อือ้ฉาว) และ

หลุดในเรื่องของขอ้บดิเบอืน กุเรื่อง และไมจ่รงิ  

 

จาก Narrative สู่ ข้อเทจ็จริง ท่ีมาของปัญหาจริยธรรมส่ือไทย 

  1. ความผิดพลาดของ กสทช. ในกรณีทีวีดิจิทลั: ทวีดีจิทิลัจําเป็นต้องลดต้นทุน

การผลติเนื้อหา เพราะผลกระทบทางธุรกิจ อนัเนื่องมาจากความผดิพลาดของ กสทช. ใน

เรื่องต่อไปนี้ 

 - การออกแบบใบอนุญาต (จาํนวนและประเภทของช่องโทรทศัน์) 

 - การกําหนดกระบวนการเขา้สูใ่บอนุญาต (ดว้ยการประมลู) 

 - การดาํเนินการเพือ่รองรบัการเปลีย่นผา่นสูท่วีดีจิทิลั  

    (การแจกคปูองทวีทีีล่่าชา้ การไมส่ามารถกระจายกล่องใหร้วดเรว็และครอบคลุม) 

  - ประกาศและคาํสัง่ของ คสช. 4 ฉบบัสาํหรบักจิการทวีดีจิทิลั 
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  2. Technological Disruption ทําให้ส่ือต้องทําเพ่ือความอยู่รอด: อิทธพิลทาง

เทคโนโลยสีง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อภูมทิศัน์สื่อและข่าวสาร นอกจากจะกระทบ business 

models และ value chain ในอุตสาหกรรมข้อมูลและสื่อแล้ว พฤติกรรมการบริโภคสื่อใน

ภาพรวมกย็งักระจดักระจาย แมจ้ะยา้ยฐานสูอ่อนไลน์และเน้นความยดืหยุน่มากขึน้  

  ขณะที่แพลฟอร์ม OTTs Social Media Influencer และ Content Creators เขา้มามี

อิทธิพลต่อการสร้างมติมหาชนมากกว่า เหล่านี้ทําให้สื่อจําเป็นต้องหาที่ยืนให้ได้ ภายใต ้

ภูมทิศัน์อนัเปลีย่นแปลงไปอยา่งพลกิโฉม 
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3. Rating Game คือท่ีมาของการทาํเน้ือหาแบบตลาด 

 

 
 

 4. ส่ือถกูควบคมุและครอบงาํ? 

   

 
 

 

 

อาํนาจหน้าท่ีและบทบาท กสทช. ท่ีเก่ียวข้องกบัจริยธรรมวิชาชีพ 

  1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รบัใบอนุญาตผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนที่เกีย่วกบัการจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
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ทําหน้าที่จดัทํามาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพี และการควบคุม

การประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีกนัเองภายใตม้าตรฐานจรยิธรรม 

  2. ผู้ที่ได้รบัความเสยีหาย เนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จหรอืละเมิดสทิธ ิ

เสรภีาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครวั หรอืความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคล อาจ

รอ้งเรยีนต่อคณะธรรมการ 

 3. ใหค้ณะกรรมการส่งเรื่องพรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการใหอ้งค์กรควบคุมการ

ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เพื่อให้ดําเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายโดยเร็ว และให้

คณะกรรมการตดิตามผลดาํเนนิการขององคก์ร ควบคุมการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพี 

  ขอบเขตการกาํกบัดแูลส่ือท่ีนอกเหนืออาํนาจหน้าท่ี กสทช. 

1. เนื้อหาในพืน้ทีอ่อนไลน์ 

  2. ผูป้ระกอบการแพลตฟอรม์ออนไลน์ (รวมถงึ Streaming) 

 3. Content Creator ในพืน้ทีอ่อนไลน์ 

  บทบาท กสทช. ท่ีผ่านมาเก่ียวกบัจริยธรรมส่ือ 

   1. ใชอํ้านาจทางการปกครอง 

 2. จดัอบรม/สมัมนา/เสวนา สร้างความเข้าใจ ชี้ให้เห็นความสําคญัของกลไกการ

กํากบัดแูลกนัเองของผูร้บัใบอนุญาต (ผูร้บัใบอนุญาต, องคก์รวชิาชพี, ประชาชน) 

 3. สง่เสรมิ (มาตรการจงูใจ) เพื่อนําไปสู่การรวมกลุ่ม มาตรฐานวชิาชพี และกลไกการ

กํากบัดแูลกนัเอง 

  กสทช. ความท้าทายของการกาํกบัดแูลส่ือในอนาคต 

  1. การจดัการกบัภาวะ “Dumbing Down” “Racing to the bottom” – อุดมดรามา่ ไม่

ประเทอืงปัญญา และการแขง่กนัฉุดรัง้มาตรฐานใหต้ํ่าลง ภายใตก้ระแส Disinformation 

  2. การเคลื่อนยา้ยแพลตฟอรม์สู่ดจิทิลั (migration to digital) กบัขอบเขตอํานาจทาง

กฎหมายทีไ่ปไมถ่งึทีจ่ะจดัการปัญหาทางจรยิธรรม ไมว่า่จะเป็น 

 - แหล่งทีม่าของเนื้อหา 

 - ความน่าเชือ่ถอืและการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

 - ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

 - การละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธสิว่นบุคคล 

 - การเผยแพร่เนื้อหาเรา้อารมณ์ 

 - การตกเป็นเครื่องมอืของผูท้ีม่วีาระซ่อนเรน้ 
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แนวทางจดัการกบัความท้าทาย 

- การกําหนดนโยบายสือ่อยา่งบรูณาการและเป็นวาระทางสงัคม 

 - การกําหนดเป้าหมายร่วมกนัต้านการกํากบัดูแลสื่อกบัผู้ประกอบการ ทัง้องค์กร

วชิาชพีและนกัวชิาชพี 

 - การเสรมิสรา้งนิเวศสื่อผ่านกลไกการกํากบัดูแลร่วมกนั และการทาํงานแบบ Equal 

Partnership  

 - การใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการจัดการกับเนื้อหาที่ผิดจริยธรรมและผิด

กฎหมาย 

 - การ Reset ระบบการกํากบัดูแลและส่งเสรมิสื่อ และ Redefine ระบบคุณค่าของ

เนื้อหาในสือ่ 

 -  การสง่เสรมิศกัยภาพใหส้ือ่ทีค่ณุภาพอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื 
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ผศ.ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 

รีวิวปรากฏการณ์สถานการณ์จริยธรรมส่ือ 
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 จดัโดย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
 

 

 

ปรากฏการณ์จริยธรรมส่ือไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. จากส่ิงผิดปกติถกูทาํให้เป็นเรื่องปกติ: ความรนุแรงเชิงวฒันธรรม 

  2559-2563 ปรากฏการณ์ Facebook Live การรายงานขา่วความรุนแรงถงึตาย 
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เวทีเสวนาโต๊ะกลม “จริยธรรมกบัความเปล่ียนแปลงท่ีมากบัโลกดิจิทลั” จริยธรรมส่ือไทยในอนาคต  
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 จดัโดย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
 

  ความน่าสนใจ 2 ประการ 

  1. รายงานสดการฆา่ตวัตาย 

  2. รายงานสดผา่น Facebook Live ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ใหม ่

  ตวัอย่าง 

  1. เผยแพร่ภาพผา่นทาง Facebook Live ยงิตวัตายของอาจารย ์

  2. เผยแพร่ภาพผา่นทาง Facebook Live ผกูคอตายประทว้งวดัพระธรรมกาย 

  3. เผยแพร่ภาพผา่นทาง Facebook Live กราดยงิทีโ่คราช 

 

  3 เหตุการณ์นี้ทําใหเ้กดิ Real Time Content ทีส่รา้ง Rating ใหก้บัช่อง จนทําใหเ้กดิ

การแบนช่องขึ้น จนอาจผิดจรยิธรรม และหากมองจากคุณค่าข่าวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์  

Live นี้ แมจ้ะทําใหเ้กดิการทนัต่อเหตุการณ์ มคีวามขดัแยง้จนทําใหเ้กดิความสนใจ แต่สิง่ที่

เกดิขึน้คอื ความรุนแรงเชงิวฒันธรรม (ส่ิงผิดปกติถกูทาํให้เป็นเรื่องปกติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. จากส่ิงผิดปกติถกูทาํให้เป็นเรื่องปกติ: การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

  ตวัอย่าง 

  1. รายงานขา่วเคลื่อนยา้ยร่าง "ปอ ทฤษฎ"ี สือ่ถูกตัง้คาํถามละเมดิสทิธสิว่นบคุคล 

  2. รายงานขา่วการจมน้ําเสยีชวีติ “แตงโม นิดา”  

     สือ่ถูกตัง้คาํถามละเมดิสทิธสิว่นบุคคล ชีนํ้า ขดุคุย้ และคาดคัน้ รวมถงึนํากระแส 

     ในสือ่สงัคมออนไลน์มาขยายผลพพิากษา 
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(ลอ้มวงถก ยกประเด็นคุย) วนัเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน 2565 โรงแรมเดอะควอเตอร์ อารีย ์บาย ยเูอชจี 

 จดัโดย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
 

  2 เหตุการณ์นี้ทําให้เกดิ Real Time Content ที่สรา้ง Rating ให้กบัช่อง ทีห่าคุณค่า

ข่าวจากความเด่น (การเป็นคนดงั / คนสาธารณะ) และการมเีงื่อนงาํของเนื้อหา ซึ่งเป็นการ

ละเมิดแหล่งข่าวและเขา้ใกล้ความเป็นจรงิมากจนเกินไป อีกทัง้เมื่อมีการละเมดิสทิธสิ่วน

บุคคลเกดิขึน้แลว้ เนื้อหานัน้กไ็ม่ต่างจากดราม่า ทีก่ลายเป็น ส่ิงผิดปกติถกูทาํให้เป็นเรื่อง

ปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  3. จากส่ิงผิดปกติถกูทาํให้เป็นเรื่องปกติ: ส่ือกบัการประกอบสร้างความจริง 

  ตวัอย่าง 

  1. ลุงพลฟีเวอร ์จนกลายเป็น Influencer (หนึ่งในผูต้อ้งสงสยัการหายตวัไปของเดก็) 

  2. หมอปลากบัหลวงปู่ แสงกบัการยอมรบัว่า เป็นการจดัฉาก ผูห้ญงิในคลปิคอืนกัขา่ว 

   

  2 เหตุการณ์นี้ม ีFact ที่เป็นความจรงิชวนเรา้อารมณ์และสรา้งเงื่อนงําใหน่้าติดตาม 

แต่สิง่ทีน่ักข่าวไม่ควรทําคอื การใช ้Reality Show เขา้ไปสรา้งมูด้แอนดโ์ทน จดัฉาก ครอบ

เนื้อหา หรอืใช้พลอ็ตเรื่อง จนกลายเป็นการ Make News หรอืนัง่เทยีนเขยีนข่าว หรอืสรา้ง

ขา่ว ทาํใหเ้กดิ Fake News ซึง่นัน่ทาํใหเ้กดิเป็นเรื่องผดิกฎหมายตามมา  
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เวทีเสวนาโต๊ะกลม “จริยธรรมกบัความเปล่ียนแปลงท่ีมากบัโลกดิจิทลั” จริยธรรมส่ือไทยในอนาคต  
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 จดัโดย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
 

  กลไกการผลิตข่าวแบบไหนทาํให้ส่ือถกูตัง้คาํถามเรื่องจริยธรรม 

  จากงานวิจยัเรื่อง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณส่ือโทรทศัน์ในยุคดิจิทลั 

และแนวทางกาํกบัดแูล” ของภาณุพงษ์ ทินกร 2561 ระบุว่า  

  ปัจจยัภายใน: นโยบายเน้นความสนใจของประชาชนหรอืประโยชน์ธุรกิจเป็นหลกั 

จรรยาบรรณเป็นเรื่องรอง 

  ปัจจยัภายนอก: จํานวนช่องมาก การแข่งขนัรุนแรง วดัดว้ยเรตติง้ มกีารเกดิขึน้ของ

โซเชยีลมเีดยีทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 สรุปได้ว่า นโยบายขององค์กร และเรตติ้ง กลายเป็นส่วนสําคญัในการขบัเคลื่อน

กลไกการผลติขา่วขึน้ 

 

 
 

นอกจากนี้ นายเสร ีชยามฤต นายกสมาคมนักข่าวบนัเทงิ ปี 2559 ในงานเสวนา “ร่วมคิด 

ร่วมแก้ ปัญหาส่ือละเมิดสิทธิ” ยงัพดูถงึเรื่องนกัขา่วกบัการยดึตามหลกัจรรยาบรรณ ดงันี้ 



14 
 

เวทีเสวนาโต๊ะกลม “จริยธรรมกบัความเปล่ียนแปลงท่ีมากบัโลกดิจิทลั” จริยธรรมส่ือไทยในอนาคต  
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 จดัโดย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
 

   “อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักข่าวไม่สามารถทํางานโดยยึดตามหลกัจรรยาบรรณได ้ 

เป็นเพราะนโยบายของสื่อแต่ละทีต่่างกนั ซึ่งตอ้งยอมรบัว่าทุกวนันี้ นโยบายอยูเ่หนือเหตุผล 

โดยตวันโยบายเองกม็าจาก เจา้ของสือ่  

  ทัง้นี้จากประสบการณ์ทีเ่คยเป็นนักข่าวภาคสนาม เคยถูกบรรณาธกิารสัง่ว่า ใหต้าม

ข่าวหนึ่งใหไ้ด ้หากทําไม่ได้ กจ็ะถูกตราว่าไรค้วามสามารถ ซึ่งอาจมผีลต่อการประเมนิและ

ความมัน่คงในการงานได ้

  ด้วยเหตุนี้ไม่ว่านักข่าว อยากทําตามจรยิธรรม-จรรยาบรรณ ก็ทําได้ยาก ดงันัน้ขอ

เสนอว่า ถงึเวลาแลว้ทีผู่บ้รหิารองคก์ร เจา้ของสื่อ จะตอ้งตื่นตวัเรื่องนี้ การแกปั้ญหาดงักล่าว 

จะตอ้งเริม่ตน้ทีก่ารกําหนดนโยบายดว้ย” 

 

แผนภมิูขอ้เสนอเชิงนโยบาย ผศ.ดร.วิไลวรรณ 
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 จดัโดย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
 

ล้อมวงถก ยกท่ี 1 

ความท้าทายจริยธรรมส่ือไทยในอนาคต 

เปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นประสบการณ์และความเหน็ดา้นจรยิธรรมสื่อระหว่างนักวชิาการดา้นสื่อ

และนกัวชิาชพีสือ่มวลชน  

 

 
 

วิทยากรหลกั 

• วสิุทธิ ์คมวชัรพงศ์ กรรมการจรยิธรรมวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ สมาคมนักข่าว

วทิยุและโทรทศัน์ไทย สมยัที ่12  

• ดร.สขิเรศ ศริากานต์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ กรรมการสภาวชิาชพี

ขา่ววทิยุและโทรทศัน์ 

• ระว ีตะวนัธรงค ์กรรมการผูจ้ดัการ เนชัน่ ดจิทิลั คอนเทนต์ และนายกสมาคมผูผ้ลติ

ขา่วออนไลน์ 

• ผศ .ดร .วิไลวรรณ  จงวิไล เกษ ม  คณ ะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
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 จดัโดย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
 

ผู้ดาํเนินรายการ  

• วรรณศริ ิศริวิรรณ ผูป้ระกาศขา่วสาํนกัขา่วไทย ทางช่อง 9 MCOT HD 

• โมไนย เยน็บุตร ผูป้ระกาศขา่ว TNN ช่อง 16 

 

วรรณศิริ: จรยิธรรมมีอยู่หรือหรอืเปล่า และจริยธรรมมนักินได้หรือไม่ เราไม่ได้อยู่ด้วย

จรยิธรรม แต่ตอ้งอยูด่ว้ยปากทอ้งของเรา แลว้สือ่จะรอดใหม้จีรยิธรรมไดอ้ยา่งไร 

จริยธรรมท่ีเราพดูถึงกนัในปี 2565 มีอยู่จริงไหม 

วิสุทธ์ิ: มีอยู่จรงิ แต่สามารถดูแลกนัเองได้ไหม แต่เป็นเรื่องท้าทายมาก และจะนํามาใช้

หรอืไม่ หรอืใหค้วามสําคญัแค่ไหน ขึน้อยู่กบัสื่อแต่ละ แต่มนัมกีารพยายามทําอยู่ อย่างจุด

เปลี่ยนหนึ่งที่สําคญัเลยคอื การรายงานข่าวปอ-ทฤษฎี มีการออกแถลงข่าวขอโทษจาก

องคก์รวชิาชพีสือ่  

และตอนนี้ภาพข่าวโรงพยาบาล ภาพข่าวที่เป็นเหยื่อหรอืนักโทษมายนืเรยีงไม่มแีล้วซึ่งสื่อ

เป็นสิง่ที่เปลี่ยนยากทีสุ่ด แต่ตอนนี้องคก์รวชิาชพีและหน่วยงานอื่นๆ เริม่มกีารปรบัเปลี่ยน

กฎเกณฑแ์ละจรยิธรรมของแต่ละอาชพีแลว้ และเคสหลวงปู่ แสง ทาํใหเ้กดิการตรวจสอบและ

ลงโทษกนัเองในสือ่ของตวัเอง ซึ่งเหน็พฒันาการทีด่ขี ึน้ แต่จะใหล้กึลงไปอกี ตอ้งลกึลงไปถงึ

เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร นกัขา่ว ช่างภาพ บรรณาธกิาร และเจา้ของสือ่ 

 

จริยธรรมปรบัแล้วดีขึ้นไหม 

ระวี: อยากใหเ้ปลีย่นเรื่องจรยิธรรมเป็นเรื่องของคุณภาพ ซึ่งเกดิจากระบบนิเวศสื่อโดยรอบ

ทีม่นับบีบงัคบัใหท้ําจนละเลยเรื่องจรยิธรรม ซึ่งสื่อทีม่จีรยิธรรมทําใหย้าก แต่สื่อที่ทําใหร้อด

ไมง่า่ย ซึง่กต็อ้งมองปัจจยัดา้นอื่นดว้ย เช่น กลไกการไดข้า่ว เงนิเดอืน กลไกตลาด กําไร  

กสทช.มีการควบคุมและกํากับก็จริง แต่ไม่ได้มีการส่งเสริมที่ชัดเจน ซึ่งการส่งเสริม 

จะช่วยใหก้ลไกตลาดแขง็แรง และทําใหจ้รยิธรรมและความเชื่อมัน่ของประชาชนกลบัคนืมา

ไม่ยาก ทุกคนทําข่าวให้มจีรรยาบรรณและวชิาชพีได้ แต่ต้องมกีารสนับสนุนจากกลไกอื่น

ดว้ย 

ระวี: และกฎหมาย PDPA จะเป็นจุดเปลีย่นในการนําเสนอขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งต้องได้รบัการ

ยอมรบัจากผูใ้หข้อ้มลูขา่วสารนัน้ดว้ย 
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วฒันธรรมการทาํข่าวกบัจริยธรรม 

วิไลวรรณ: ภูมทิศัน์สื่อเปลี่ยนไป เกดิ Media Disruption หนังสอืพมิพ์เคลื่อนตวัมาอยู่บน

ทวี ีและวฒันธรรมหนงัสอืพมิพม์นัถูกยา้ยขึน้มาดว้ย ทาํใหม้นัแมสมากขึน้และขยายอยูใ่นทวี ี 

ทาํใหม้ผีลกระทบต่อการนําเสนอและรายงานขา่วทีสู่งมาก และโซเชยีลมเีดยีถูกนํามาเล่นกนั

อยา่งแพร่หลาย บรรณาธกิารจาํเป็นจะตอ้งรบัผดิชอบต่อทุกสิง่ทีท่าํออกไป  

วิไลวรรณ: จากอะนาลอ็กสูด่จิทิลั ทําใหเ้หน็ถงึการเตบิโตกา้วกระโดดทีเ่รว็เกนิไปของธุรกจิ

โทรทศัน์ ถูกเร่งผดิปกต ิและเหน็คนที่มปีระสบการณ์ยงัน้อยอยู่ แต่ขึน้มาเป็นบรรณาธกิาร

ขา่ว ตวัเขาเองจะมหีน้าทีใ่นการเป็นคนตดัสนิหรอืเป็น Gatekeeper ไดด้แีค่ไหน 

 

โลกยคุเก่าและโลกยคุใหม่ (ระบบวดัเรตต้ิง ขายโฆษณา) และจริยธรรม 

สิขเรศ: คุณค่าของวฒันธรรมการทาํขา่ว  

สือ่ Traditional - ถูกตอ้ง / ตรวจสอบ / ถ่วงดุลขอ้มลู / เป็นกลาง / GateKeeper 

สือ่ออนไลน์ - รวดเรว็ / ผดิแลว้มาแก ้/ โพสตข์ึน้ไปก่อน / มคีวามเหน็ / ขาดความมอือาชพี 

คาํถาม-คาํตอบสาํคญั 

นกัขา่วคอืใครกนัแน่ / สิง่ทีท่า้ทายต่อไป การทาํขา่วในสเตป็ถดัไปคอือะไรกนัแน่ 

 

ต่างประเทศมีเรื่องจริยธรรมการทาํข่าวไหม 

สิขเรศ: ม ีไมใ่ชภ้าพหรอืฟุตเทจ หรอืบางทีก่ม็เีหมอืนกนั เช่นใชภ้าพแคบหรอืขุดคุย้ประวตัิ

สว่นตวั 

 

เทคโนโลยีท่ีนําพามาขนาดน้ี เปล่ียนวฒันธรรมการทาํข่าว จริยธรรมยงัต้องมีอยู่ไหม 

วิสทุธ์ิ: จรยิธรรมตอ้งอยูใ่นสายเลอืดของคนทําสือ่ ไมว่่าจะอยู่ในแพลตฟอรม์ไหนกต็าม ตอ้ง

มอียูใ่น DNA 

วรรณศิริ: คนรุ่นใหม่รบัรู้โลกอีกแบบหนึ่งและมองเรื่องจรยิธรรมเปลี่ยนไป แล้วจะสร้าง

สมดุลอยา่งไรกบัเรื่องนี้ 

วิไลวรรณ: ทุกคนมคีวามเป็นคนเหมอืนกนั ไมจ่าํกดัวยั ทุกคนตอ้งมศีลีธรรมในตวัเอง 

พีระวฒัน์: จรยิธรรมและจรรยาบรรณคอื “ความรบัผดิชอบ” ที่มมีากขึ้น ถ้าคุณอยากเป็น

นกัข่าว (Journalist) อาจตอ้งนิยามใหช้ดัเรื่องกฎเกณฑแ์ละระเบยีบ รวมถงึถ้าคุณอยากเป็น 
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Influencer ซึ่งเป็นแหล่งข่าวทีอ่ยากนําเสนอตวัเองออกมา ก็อาจต้องมกีารวางเช่นเดยีวกนั 

เพือ่ยกระดบัคุณภาพการทาํขา่ว 

ตดัเรื่องของทุน ยอดวิว เรตต้ิง ปัจจบุนัจริยธรรมดีแลว้หรือยงั 

ระวี: สื่อทาํถูกหรอืทาํตามจรยิธรรมมมีากกว่า มแีลว้แต่ไมเ่หน็ คอืไมม่ตีวัจบั และเรตติง้ไม่ด ี

คนเห็นน้อย แต่เมื่อม ีPDPA และไม่ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล ซึ่งต้องส่งเสรมิคนทําดแีละตดั

เนื้อรา้ยออกไป  

วิไลวรรณ: นักข่าวมเีจตจํานงเสรจีรงิเหรอ แต่เมื่อเขาอยู่ในองค์กรหนึ่งที่มกีารแข่งขนัสูง 

ตะบีต้ะบนัดว้ยเรตติ้ง การปะทะกนัระหว่างจรยิธรรมตวัเองและนโยบายองคก์ร อะไรจะชนะ 

ซึง่นักขา่วหลายคนทํางานดว้ยความกลวั นกัขา่วไปดว้ยร่างกาย แต่ไมม่สีทิธิใ์นความคดิการ

สรา้งสรรค ์หลายอย่างจงึเป็นไปไม่ไดเ้ลย ดงันัน้ตอ้งกลบัไปที่นโยบายขององค์กรว่า เขาให้

ความสาํคญั 

สิขเรศ: ต้องวกกลบัไปที่องคก์รว่า เขาใหค้วามสําคญักบัการคดัเลอืกหรอืการคดักรองข่าว

อย่างไร บางครัง้หลายแหล่งข่าวไปดูที่ hashtag แต่ก็ต้องดูว่า hashtag ที่ค ัดเลือกหรือ

นําเสนอนัน้มคีุณภาพหรอืประโยชน์ต่อสงัคมหรอืเปล่า 

สิขเรศ: บางครัง้มกีารตซีี้หรอืสนิทสนมกบัแหล่งข่าว เช่น หมอไสยศาสตร์ ซึ่งมองเห็นว่า 

แลว้ตวันักข่าวเองมกีารวางบทบาทหรอืหน้าทีต่วัเองย่างไร ซึง่หน้าทีก่จ็ะวกกลบัเขา้ไปสู่การ

กํากบัหรอืดแูลทมีในฐานะบรรณาธกิาร  

วิสุทธ์ิ: อยา่งกรณีหมอปลา นักข่าวทีไ่ปคลุกคลแีหล่งขา่ว จะถูกสัง่หรอืไม่ถูกสัง่ไม่รู ้แต่ตอ้ง

รูว้่า อะไรควร อะไรไม่ควร และตอ้งคุยกบับรรณาธกิาร และหลายๆ ครัง้วาระข่าว กระทรวง

บอกว่าแบบนัน้ สปอนเซอรบ์อกว่าแบบนี้  

พีระวฒัน์: ดงันัน้ ถา้นโยบายองคก์รไมแ่ขง็แรง ไมอ่ดทน มนัไมส่ามารถ Stand by for... ได ้

เพราะถ้าจุดยนืชดั ดงันัน้ Value Added เป็นสิง่สาํคญั และตามมากดว้ย Quality News และ

ตามมาด้วย Flavor คนดี และลงโทษคนผิด จะได้สิ่งที่ความชัดเจนมากขึ้น และไม่มี

โศกนาฏกรรมอยา่งทีเ่หน็ในขา่ว 
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ล้อมวงถก ยกท่ี 2 

ความท้าทายจริยธรรมส่ือไทยในอนาคต “ทางออกและการแก้ปัญหา” 
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ผู้เสวนาคนท่ี 1 

กลุทิพย ์ศาสตระรจิุ คณบดีคณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม นิด้า 

 

 
 

  1. องคก์รสื่อในปัจจุบนั สว่นใหญ่อยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์และสือ่สว่นใหญ่ไม่มช่ีองทาง

รอ้งเรยีน มแีค่ ThaiPBS ช่อง 9 ดงันัน้ เสยีงของผูบ้รโิภคจะเป็นอกีหนึ่งพลงัทีจ่ะช่วยกํากบั

กนัเอง เพือ่เป็นการทบทวนบทบาทและคุณภาพใหด้ยีิง่ขึน้  

  2. องคก์รวชิาชพีสือ่ ถูกมองว่า เป็นสือ่กระดาษ จะทาํยงัไงใหค้นทาํขา่วดแีละยนืหยดั

ได้ และคนที่มคีุณภาพได้รบัการส่งเสรมิ ซึ่งจะมกีลไกอะไรบ้าง อีกทัง้สมาคมนักข่าววทิยุ

โทรทศัน์และสื่อออนไลน์จะต้องทํางานร่วมกนั ซึ่งถ้าสามารถสรา้งกลไกได้จะดีมาก และ

ประชาชนพรอ้มแลว้ทีจ่ะตรวจสอบ 

  3. ผู้บรโิภคต้องการความถูกต้อง ไม่ได้ต้องการความเรว็ ดงันัน้ บรรณาธกิารต้อง

เป็น GateKeeper จรงิๆ และตรวจสอบทุกอนัก่อนออกอากาศ ถามบรรณาธกิารก่อนไลฟ์สด 

ซึง่สิง่เหล่านี้มกีระบวนการและถ่วงดุลดแีลว้หรอืยงั 

ทางออกและการแก้ปัญหา 
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ระวี: สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขึ้นอยู่กบัสภาการสื่อ และไม่ได้เป็นตวับุคคล แต่เป็นตวั

องค์กรมาเป็นสมาชกิ มหีน้าทีพ่ฒันาผูป้ระกอบการสื่อออนไลน์ใหแ้ข่งขนักบัตลาดออนไลน์

ได ้เราทาํเทรนนิ่งใหส้ือ่สูก้บัแพลตฟอรม์ได ้และแนะวธิหีารายไดใ้หก้บัสือ่ออนไลน์ 

ระวี: คนทีอ่ยูใ่นสมาคมและทาํหน้าทีต่่อประชาชน คณุตอ้งมคีวามรบัชอบและรบัผดิ รบัชอบ

เมื่อยอดสูงขึ้น และรบัผดิเมื่อทําผดิ อีกทัง้ต้องมรีะบบบรรณาธกิาร ซึ่งค่อนขา้งสําคญัมาก 

เพราะตอนนี้ นักข่าวหลายคนหลงใหลยอดจนอยากเป็น Influencer และยอดไลค์ ยอดแชร์

เริม่กลายเป็น KPI ขององคก์รโดยปรยิาย  

ระวี: หรอือยา่งเคยมทีีห่นึ่งทาํสํานกัขา่วออนไลน์แลว้ดงึขา่วออนไลน์ออกจากระบบ ซึง่กลไก

ตลาดเริม่ทาํใหจ้รยิธรรมเริม่พร่าเลอืน  

โมไนย: อาจตอ้งรอ Quality Rating จากกสทช. เพือ่จะไดช้ีนํ้ากลไกตลาดในอนาคตไดด้ว้ย 

ระวี: ทุกคนตอ้งทาํพรอ้มกนัในทุกสมาคม ไมใ่ช่ว่าต่างคนต่างทาํ 8 องคก์รก ็8 รปูแบบ  

 

 

สปัุน รกัเช้ือ อปุนายกสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

สุปัน: กระบวนการร้องเรียนต้องมาถูกที่ถูกทางก่อน แต่หลายที่ก็มีธรรมนูญขององค์กร 

และวชิาชพี อกีทัง้ยงัมเีพื่อนร่วมตดัสนิวชิาชพีอกี รวมถงึภาครฐัไดใ้หค้วามรูภ้าคประชาชน 

มากน้อยแค่ไหน และกองบรรณาธกิารตอ้งใหค้วามเขา้ใจเรื่องจรยิธรรมในกองของตวัเอง 

วิไลวรรณ: เคสหลวงปู่ แสง - กสทช. จดัการ? 

สุปัน: สภาวชิาชพีส่งหนังสอืไปทีก่สทช. แลว้กสทช. ส่งหนังสอืไปที่ช่องเพื่อใหเ้กดิการตาม

เรื่องและพจิารณาเรื่องต่อในการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

เวทีเสวนาโต๊ะกลม “จริยธรรมกบัความเปล่ียนแปลงท่ีมากบัโลกดิจิทลั” จริยธรรมส่ือไทยในอนาคต  

(ลอ้มวงถก ยกประเด็นคุย) วนัเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน 2565 โรงแรมเดอะควอเตอร์ อารีย ์บาย ยเูอชจี 

 จดัโดย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
 

ผู้เสวนาคนท่ี  2 

ดร. สดุารตัน์ ดิษยวรรธนะ จนัทราวฒันากลุ 

 

 
   

การรายงานข่าวไสยศาสตร์ การรายงานข่าวเชิงวฒันธรรมไม่ได้ผิดอะไร แต่

ผูส้ ื่อข่าวไปเน้นบางอย่างทีท่ําใหเ้กดิความเชื่อไรส้าระและงมงาย แต่เราไม่พสิูจน์ทราบดว้ย

หลกัวทิยาศาสตรว์่า มนัมทีีม่าอยา่งไร ซึง่ถา้ใหน้กัขา่วเพิม่ Critical Thinking ได ้จะช่วยเพิม่

คุณค่าใหน้กัขา่ว แต่เดีย๋วนี้มนักลายเป็นตอ้งเรว็ กลายเป็นโพสตก์่อนแกไ้ขทหีลงั 

  การตีทะเบียนส่ือ: เหน็ดว้ยว่าควรม ีแต่ไม่ใช่การกํากบัแบบแน่น แต่เป็นการกํากบั

แบบหลวม เพือ่แยกแยะไดว้่า ใครคอืนกัขา่วตวัจรงิ และใครเป็นมอือาชพี 

  ตวักลาง-การหาทางเช่ือม: ข่าวออนไลน์กม็องว่าฉันด ีข่าวทวีกีม็องว่า ฉันทําเป็น 

อาจจะต้องหาตวักลาง หรอืทํา Workshop ในเรื่อง Fact Check มาตรการ PDPA เงื่อนไข

ต่างๆ เพือ่เป็นการแบ่งเบางบประมาณ 

 สมาคม สมาพนัธ์ แต่งตัง้หลายท่ีมาก: ซํ้าซ้อนมาก แต่เกดิเรื่องมาท ีไม่รูก้ระสุน

ไปตกอยู่ที่ไหน หรือบางทีตัง้ชื่อรวม แต่ดูแค่รายการ ดังนัน้ ต้องจัดระบบเพื่อลดความ

ซํ้าซอ้น ทาํใหก้ารเป็นสือ่ค่อนขา้งชุลมุน  

     การแก้ระบบ: ทําเป็นระบบลูกขุน เลือกคนขึ้นมา แล้วทําการไต่สวน สอบถาม  

(ใชร้ะบบเดยีวกบั Russia Today) แต่กต็อ้งใชเ้วลาในการจดัการและงบประมาณของ กสทช. 
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ผู้เสวนาคนท่ี 3 

วนิดา วินิจจะกลู 

  1. ไม่ตอ้งดูแพลตฟอรม์แลว้ แต่ยงัมคีนทีเ่ล่นโซเชยีลกบักระแสใหเ้ป็นจากการฉุดลง

ตํ่า เราดงึมนัขึน้ไดไ้หม และหาสือ่และถูกตอ้งและไม่ละเมดิใครไดไ้หม และจดัทํามาตรฐานที่

ยอมรบัได้ ถ้าม ี10-20 องคก์รมายอมรบัในมาตรฐานเหล่านัน้ เพื่อดูเนื้อหาว่า เรื่องนี้เล่นได้

หรอืไมไ่ด ้ 

 2. ปัจเจกมพีลงัมาก และทุกคนอยากเป็นสว่นหนึ่งทีด่งึหรอืทาํใหด้ขีึน้ได ้

  3. อย่างยอมจํานนต่อปัญหา และมองเห็นถึงความสามารถของคน ลองหาคนที่

เกีย่วขอ้งจรงิๆ มาเจอปัญหาและระดมสมอง 

  4. มคีณะลูกขุนที่มาจากหลายอาชพี และมตีวัแทนอสิระจรงิๆ ในการสอดส่อง ดูแล 

และจดัการ 

 

ดร. สดุารตัน์ ดิษยวรรธนะ จนัทราวฒันากลุ 

ตัว๋นักข่าว / ตัว๋บรรณาธิการ 

  สื่อมวลชนไม่ใช่ Change Agent เป็นทางอ้อม สื่อต้องเปลี่ยนคน แล้วคนไปเปลี่ยน

สงัคม และเดก็รุ่นใหม่ ต่อใหไ้ม่สงักดัอะไร เพราะคนต้องการเป็นอสิระค่อนขา้งเยอะ จะไป

หา้มเขาทาํไม เพราะคนเราจะทาํงานตามองคก์ารใหญ่  

 

ผู้เสวนาคนท่ี 4 

บรรยงค ์สวุรรณผ่อง 

  คุณภาพและจรยิธรรมมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างยิง่ ซึ่งในทางธุรกจิกบัความรบัผดิชอบ

กบัทางองคก์รจงึม ี4 ความรบัผดิชอบ และแยกกนัออกไมไ่ด ้เพราะเป็นเรื่องเดยีวกนั 

1. ความรบัผดิชอบทางกฎหมาย 

2. ความรบัผดิชอบโดยประกอบใหอ้งคก์รมกีําไร 

3. ความรบัผดิชอบในการผลติสนิคา้และบรกิาร (ขา่วทีม่คีุณภาพ) 

4. ความรบัผดิชอบทางสงัคม 
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 ตัว๋บรรณาธิการ 

  เหน็ได้จากการมปีลอดแขนและการอบรม เพื่อให้ได้ซึ่งปลอกแขน การมตีัว๋สามารถ

ทาํได ้เพราะมนัเป็นการแสดงความรบัผดิชอบในการเป็นนกัขา่วของเขา 

 

วิทยแุละโทรทศัน์ 

  1. แกไ้ขร่างกฎหมาย (ถ้าไม่แก ้มปัีญหาแน่นอน) และเชญิตลาดหลกัทรพัยม์าพูดคุย

ถงึมาตรการการจดัการ หากมกีารทําผดิจรยิธรรม มกีารจบัเข่าคุยกนัจรงิๆ ร่างตอ้งชดัไปถงึ

นิยาม 

   2. ให้ความรู้ในด้านวิชาจริยธรรมและวิชาชีพนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ เพราะบาง

หลกัสตูรนิเทศศาสตร ์วชิาจรยิธรรมอาจอยูใ่นหมวดวชิาทัว่ไป ไมใ่ช่วชิาบงัคบั 

 3. มุง่เน้นความรบัผดิชอบในสงัคม ทีม่องไปจนถงึความรบัผดิชอบในความมัน่คงของ

ชาตใินดา้นต่างๆ  

 

พลวตัอภิวฒัน์จริยธรรมส่ือไทย 

สิขเรศ: 

ภาคกาํกบัดแูล (กสทช.) : สร้างดลุยภาพแห่งการกาํกบัดแูล 

  - นโยบายและแผนทนัสมยัเท่าทนัการเปลีย่นแปลง 

 - กํากบัดแูลอยา่งยุตธิรรม 

 - มาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรมสือ่ 

ภาคองคก์รวิชาชีพส่ือ : สร้างเกียรติภมิูแห่งวิชาชีพ 

 - พฒันาวชิาชพี 

 - สรา้งกลไกการกํากบัดแูลตวัเอง 

 - ก่อฐานหลกัจรยิธรรมใหแ้น่น เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 

 - เขา้ใจบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

           (ทาํใหบ้รรณาธกิาร การบรรณาธกิรณ์จาํเป็น เพือ่ปิดกัน้การผดิจรยิธรรมสือ่) 

ภาควิชาการ: สร้างองคค์วามรู ้พฒันาบริหารงานข้อมูล 

 - วจิยัพฒันาองคค์วามรู ้

 - การทาํวทิยบรกิาร (การเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งหลากหลายและครอบคลุม) 
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 - อบรมใหก้ารศกึษา รวมถงึสรา้งและพฒันาคุณภาพบุคลากร 

 - สนบัสนุนอภวิฒัน์จรยิธรรมวารสารศาสตร ์

 

 


