
 

 

จกัรก์ฤษ เพ่ิมพลู/กรณีศึกษาดา้นจริยธรรมส่ือมวลชน 

บทความน าเสนอในการสมัมนา หวัขอ้ “ส่ือมืออาชีพ กบั จรรยาบรรณ..เร่ืองท่ีสงัคมอยากรู”้ จดัโดยกลุ่มมีเดีย อินไซด ์เอา้ท ์     

วนัศุกรท่ี์ 19 เมษายน 2556 ณ หอ้ง Ballroom B ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สุขุมวทิ กรุงเทพ 

 1 

 
 

กรณีศึกษาดา้นจรยิธรรมสือ่มวลชน 

 

          จกัรก์ฤษ เพ่ิมพลู
i
 

 

ไม่เพียงความรบัผิดชอบดา้นกฎหมายเท่าน้ัน หากส่ือมวลชนยงัมีความรบัผิดชอบในดา้นจริยธรรม ซ่ึงนับเป็นหวัใจส าคญั

ของการท างานดว้ย ความรบัผิดชอบเป็นตวัก าหนด ความน่าเช่ือถือของส่ือ ทรพัยสิ์นท่ีมีค่ามากท่ีสุดส าหรบัส่ือมวลชน ก็

คือ ความเช่ือถือ แต่ในหลายครั้งส่ือก็ประพฤติผิดหลกัจริยธรรม ส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม และใน

ท่ีสุดส่งผลต่อความเช่ือถือขององค์กรส่ือทั้งระบบ กรณีศึกษาบางเร่ืองต่อไปน้ี เป็นตัวอย่างท่ีแสดงใหถึ้งการละเมิด

จริยธรรมดงักล่าว 

 

 การรายงานข่าวที่มีผลกระทบตอ่บุคคลอ่ืน 

 

ถึงแมบ้างเหตุการณจ์ะมีคุณค่าขา่วท่ีควรน าเสนอ แต่ขา่วก็อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นทั้งท่ีเกี่ยวขอ้งและ

ไม่เกี่ยวขอ้งในเหตุการณ์ ดว้ยสไตลก์ารเขียน การเขียนเน้ือข่าวและความน า การใหห้วัข่าวหรือการใชภ้าพประกอบท่ีอาจ

สรา้งความเจ็บปวดซ ้าๆ ใหแ้ก่ผูเ้คราะหร์า้ยท่ีเป็นขา่วได ้หลายครั้งท่ีส่ือมวลชนถูกวิพากษ์วิจารณ ์และมีเสียงเรียกรอ้งใหใ้ช้

จิตส านึกชัง่น ้ าหนักระหว่างสิทธิในการรับรู ้ขอ้มูลข่าวสาร  และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นกับบุคคล นักข่าวจึงต้องใช้

วิจารณญาณในการคดัเลือก และรายงานข่าวดว้ย 

     ตัวอย่างเช่น  นายต ารวจคนหน่ึง น าผูต้อ้งหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าว โดยมีการเขียนขอ้ความตั้งวางไวห้น้า

ผูต้อ้งหาว่า “อมนุษย”์ ซ่ึงแปลว่า  ผูท่ี้ไม่ใช่คน หมายถึงภูตผีปีศาจ การกระท าของต ารวจนายน้ันถือว่าเป็นการละเมิด

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูต้อ้งหา เช่นเดียวกบั หวัขา่วของหนังสือพิมพ ์เมื่อมีการจบักุมตวัผูก้ระท าความผิดอาญา และ

ต ารวจน าผูต้อ้งหามาแถลงข่าว หนังสือพิมพ ์ก็มกัใชห้วัข่าวตดัสินความผิดของเขาทนัที เช่น พาดหวั หรือบรรยายภาพว่า 

ไอโ้หด เดนนรก ทั้งท่ีในทางกฎหมาย ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตอ้งสันนิษฐานไวก้่อนว่า เขาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกว่าจะมีค า

พิพากษาของศาลว่า เขาเป็นผูก้ระท าผิดจริง ฉะน้ัน นักข่าวหรือบรรณาธิการ พึงหลีกเล่ียงท่ีจะตกเป็นเคร่ืองมือในการ

ละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ช่นน้ัน 

หรืออีกกรณีหน่ึง ต ารวจจบัแก๊งมอเตอรไ์ซดซ่ิ์ง ต่อมาผูป้กครองเด็กชายคนหน่ึงไปรบัทราบขอ้หาและประกนัตวั 

ผูป้กครองคนน้ันปรับทุกขก์บัเพื่อนผูป้กครองว่า เธอเหมือนมีเวรกรรม ตนเองเป็นเอดส ์ตอ้งท างานทอดไก่ย่างแถวหน้า

หา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึง และลูกก็ยงัสรา้งปัญหาใหอ้ีก นักข่าวซ่ึงไม่ไดแ้สดงตวัว่าเป็นนักข่าวไดย้ิน น าเร่ืองน้ีไปเขียนเป็น

รายงาน โดยใชช่ื้อสมมติ แต่บงัเอิญช่ือสมมติไปตรงกบัช่ือจริง ท าใหแ้ม่คา้ขายไก่ย่างซ่ึงเป็นผูป้กครองของเด็กไดร้บัความ

เสียหาย ไม่สามารถท ามาหากินได ้
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การเสนอภาพข่าวท่ีไม่เหมาะสม 

 

ส่ือมวลชนตอ้งไม่เสนอภาพท่ีอุจาด ลามกอนาจาร น่าหวาดเสียว หรือท่ีอาจละเมิดศีลธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของสงัคม หรือกล่าวง่ายๆว่า ไม่ควรจะมีภาพท่ีสยอง และสยวิ  

         ค าว่าไม่สยอง หมายถึง หนังสือพิมพจ์ะไม่ตีพิมพภ์าพผูเ้สียชีวิต ซ่ึงเคยเป็นขนบของหนังสือพิมพห์วัสียุคก่อนน้ัน ท่ี

นิยมน าภาพศพท่ีแสดงถึงสภาพน่าอเน็จ อนาจ มาตีพิมพไ์วท่ี้หน้า ๑ เพื่อจงูใจใหค้นอ่านตดัสินใจซ้ือหนังสือพิมพ ์ส่วนค า

ว่า ไม่สยวิ หมายถึงหนังสือพิมพฉ์บบัน้ี จะไม่มีภาพโป๊ อนาจาร หรือภาพท่ีส่อไปในทางเพศ  น่ีก็เป็นหลกัส าคญัอีกขอ้หน่ึง

ในเร่ืองจริยธรรม ในการน าเสนอขา่ว 

ภาพดาราฮอลลีวูด๊ เดวิด คาราดีน เสียชีวิตในสภาพเปลือยกายในตูเ้ส้ือผา้ โรงแรมฮิลตนั ณ ปารค์นายเลิศ หรือ

ภาพชาวต่างชาติผูกคอตายท่ีสะพานพระราม ๘ เหลือเพียงส่วนศีรษะหอ้ยลงมาน้ัน รวมทั้งภาพผูท่ี้ถูกฆาตกรรม หรือ

ประสบอุบัติเหตุ เป็นภาพท่ีตอบสนองความอยากรู ้อยากเห็น อนัเป็นสัญชาตญาณของมนุษยเ์ท่าน้ัน แต่เป็นภาพท่ีไม่

สมควรตีพิมพ ์เพราะไม่เป็นประโยชน์ใดต่อสาธารณะ 

 

วิธีการหาข่าว 

 

ในการท าข่าว นักข่าวควรต้องค านึงถึงวิธีการได้มาซ่ึงขอ้มูล ข่าวสารน้ัน เช่น การบุกรุกเขา้ไปในบ้านของ

แหล่งขา่ว การดกัฟังหรือแอบบนัทึกเสียงการติดต่อ สนทนาของผูอ้ื่น การสะกดรอยติดตาม และแอบถ่ายดว้ยอุปกรณ์ท่ีใช้

เทคโนโลยสีงู การลอบถ่ายเอกสารขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคล เป็นวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม ท่ีเขา้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

บุคคลอื่น รวมทั้งการไม่แสดงตวัว่า เป็นนักขา่วขณะปฏบิติัหน้าท่ี 

        นักขา่วตอ้งใชว้ิธีท่ีสุภาพและสุจริตในการหาขอ้มลู ข่าวสาร และภาพต่างๆ ละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

เวน้แต่กรณีท่ีพิสจูน์ไดว้่าเป็นการกระท าไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หรือเป็นการท าขา่วเชิงสืบสวน สอบสวน  

 

อคติสว่นตวัของนกัข่าว 

 

นักข่าวก็เป็นเช่นเดียวกับคนทัว่ไป คือ อาจมีความเช่ือ หรือทัศนคติในเร่ืองต่างๆ เช่น แนวคิดทางการเมือง 

ศาสนา หรือมีความรูสึ้กไม่พึงพอใจแหล่งขา่ว ไม่ถูกชะตา หรืออารมณ ์ความรูสึ้กต่างๆ นอกเหนือเหตุผล ซ่ึงในการท าข่าว 

นักขา่วจะตอ้งแยกแยะอคติส่วนตวัออกจากการรายงานข่าว นักข่าวอาจมีความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ซ่ึงอาจขดั

กบัแนวคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่ในการรายงานข่าวจะตอ้งค านึงถึงหลักการ “พูดความจริง” นัน่หมายถึงการ

รายงานขา่วอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียง เช่น ในเหตุการณก์ารชุมนุมและการสลายการชุมนุม หากมีการใชอ้าวุธท ารา้ย

ประชาชน นักขา่วก็ตอ้งรายงาน 

ตามความเป็นจริง ไม่ละเวน้ในการน าเสนอข่าวน้ัน เพราะไม่ชอบกลุ่มผูชุ้มนุม หรือในทางตรงกนัขา้หากกลุ่มผู้

ชุมนุมใชค้วามรุนแรง หรือก่อกวนความสงบสุขของประชาชน ก็ตอ้งรายงานไปตามเหตุการณท่ี์เกิดขึ้ น   
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สิทธิสว่นบุคคล 

 

สิทธิส่วนบุคคล (Right to Privacy) เป็นเร่ืองท่ีคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายและจริยธรรม บ่อยครั้งท่ีนักขา่วจะถูก

วิพากษ์วิจารณว์่า น าเสนอขา่วท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัของบุคคลต่างๆในสงัคม โดยเฉพาะคนท่ีมีช่ือเสียง หรือบุคคลสาธารณะ 

(Public Figure) เช่น นักการเมือง ดารานักแสดง นักรอ้ง นักขา่วมกัจะเฝ้าติดตามเสนอข่าว ทั้งท่ีเร่ืองราวส่วนตวัของเขา

ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเลย 

           เร่ืองของสิทธิส่วนบุคคล นับว่าเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้ น เน่ืองจากปัญหาการตีความว่า แค่ไหน เพียงใดท่ีนักข่าวจะ

น าเสนอไดใ้นฐานะบุคคลสาธารณะ เพราะความเป็นบุคคลสาธารณะจะท าใหค้วามเป็นส่วนตวั (Privacy) น้อยลง แต่โดย

หลักจริยธรรม บุคคลเหล่าน้ีก็ยงัไดร้ับความคุม้ครองในการใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่ดี ดังน้ันนักข่าวตอ้งแยกใหอ้อกระหว่าง

ขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลกบัสิทธิในการรบัรูข้องประชาชน โดยนักข่าวตอ้งยึดถือหลกัการรายงานข่าวดว้ยความรบัผิดชอบ

ทางจริยธรรม คือ มีความยุติธรรมต่อบุคคลท่ีตกเป็นข่าว ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ีน าเสนอในข่าวตอ้งมีความถู กถว้น และ

ตอ้งเปิดโอกาสใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงช้ีแจงโดยเท่าเทียมกนั หากไม่สามารถเสนอขอ้เท็จจริงทั้งสองดา้นในเวลาเดียวกนัได ้จะตอ้ง

แสดงขอ้ความใหป้รากฏว่า ไดม้ีความพยายามติดต่อ หรือใหโ้อกาสอีกฝ่ายหน่ึงช้ีแจงแลว้ 

           แต่ในบางกรณี ก็เกิดความสบัสนว่า กรณีดาราฟิล์ม และแอนน่ีน้ัน ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือความเป็นบุคคล

สาธารณะท าใหเ้ป็นขอ้ยกเวน้ ส่ือมวลชนสามารถเสนอขา่วได ้กรณีน้ีน่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคล เพราะเร่ืองดาราทอ้งกบัใคร 

หรือใครเป็นพ่อของเด็กน้ัน เป็นปัญหาภายในครอบครวั ซ่ึงไม่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลอื่น ในขณะเดียวกนัก็อาจเป็นปัญหาคาบ

เกี่ยวระหว่างเร่ืองจริยธรรมและกฎหมาย เพราะการเสนอภาพข่าวเด็ก ยงัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก

ดว้ย 

 

จริยธรรมในการสื่อข่าวและการเขียนข่าว 

 

ในการส่ือขา่วและการเขยีนขา่ว ภาระหน้าท่ีของนักข่าวในฐานะผูแ้จง้ข่าวสาร คือการน าขอ้เท็จจริงสู่ สาธารณชน 

(The duty of journalists is to serve the truth)  ดงัน้ัน นักขา่วควรตอ้งมีจริยธรรมในการส่ือขา่ว และเขยีนขา่ว ดงัน้ี 

 

๑. ความเที่ยงธรรมและความเป็นภววิสยัในการรายงานข่าว 

ตามหลกัการส่ือขา่วไดม้ีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัคุณสมบติัขา่วท่ีดีไวว้่า จะตอ้งมีความเป็นภววิสยั 

ปราศจากอคติและความรูสึ้กส่วนตวัของนักขา่ว ข่าวท่ีน าเสนอจะตอ้งเสนอเฉพาะขอ้เท็จจริง มีความเท่ียงธรรม สมดุล ใน

กรณีท่ีเกิดการขดัแยง้เกิดขึ้ น ตอ้งใหโ้อกาสในการช้ีแจง และแสดงขอ้เท็จจริงทั้งสองฝ่าย ไม่ว่านักข่าวจะเห็นพอ้งกบัฝ่าย

หน่ึงฝ่ายใดหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อความเป็นกระจกเงาสะทอ้นภาพสงัคมท่ีชดัเจน เท่ียงตรง ไม่บิดเบ้ียว 

 

๒. ความเป็นสว่นบุคคลกบัสิทธิในการรบัรูข้องผูบ้ริโภคข่าวสาร 

ปัญหาความเป็นส่วนตวักบัสิทธิในการรบัรูข้องผูร้บัสาร นักขา่วมกัถูกทว้งติงจากสงัคมว่า  

ปฏบิติัหน้าท่ีล่วงล ้าความเป็นส่วนตวัของผูอ้ื่นหรืออาจจะเป็นความรูสึ้กท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณใ์นลกัษณะมองต่าง

มุมระหวา่งสงัคม กบันักขา่ว ซ่ึงนักขา่วควรมีวจิารณญาณในการไตร่ตรอง ชัง่น ้าหนักในความเหมาะควรขณะปฏบิติังานอยู่
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เสมอวา่ การเสนอขา่วและภาพผูถู้กคุกคามทางเพศ หรือการระบุช่ือ บุคคลท่ีมีความสัมพนัธเ์ป็นญาติมิตรท าใหส้ามารถ

เขา้ใจไดว้่า ผูถู้กคุกคามทางเพศเป็นใคร การน าเสนอภาพเปลือยของผูต้าย 

 

หนังสือพิมพย์กัษ์ใหญ่ ๒ ฉบบั ฉบบัหน่ึงเสนอภาพเปลือยหญิงสาวท่ีถูกขม่ขนืในท่ีเกิดเหตุ  อีกฉบบัหน่ึงเสนอ

ภาพเปลือยหญิงชาวต่างชาติถูกคล่ืนสึนามิ พดัพาขึ้ นไปคา้งอยู่บนกิ่งตน้โกงกางในลกัษณะท่ีอุจาดตา น่ีก็เป็นการละเมิด

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยถึ์งแมว้า่เธอทั้งสองจะเสียชีวิตแลว้ 

       

๓. การใชแ้หล่งข่าวปิด 

บางครั้งนักขา่วอาจตอ้งใชแ้หล่งขา่วปิด กรณีท่ีเป็นขา่วเชิงสืบสวนสอบสวน ซ่ึงไม่สามารถ 

เปิดเผยคุณลักษณะ (Identification) ของแหล่งข่าวได้ เน่ืองเพราะอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของแหล่งข่าวและ

ครอบครวั ซ่ึงหากนักข่าวละเมิดสิทธิของเขาในการป้องกนัตวัเองเท่ากบัท าผิดหน้าท่ี แต่ในขณะเดียวกนั การใชแ้หล่งข่าว

ปิดมากจนเกินไป อาจถูกตั้งขอ้สงัเกตหรือวิพากษ์วิจารณจ์ากคนอ่านได ้ว่าอาจน าไปสู่การบิดเบือน หรือท าใหก้ารน าเสนอ

ขา่วคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได ้เพราะคนอ่านไม่แน่ใจว่า แหล่งขา่วน้ันมีตวัตนอยูจ่ริงหรือไม่ 

ในอีกแง่มุมหน่ึง แหล่งขา่วอาจมีเจตนาใหข้อ้มลู หรือความเห็นท่ีบิดเบือนเพื่อประโยชน์ 

ส่วนตัว หรือใหร้า้ยแก่ผูอ้ื่น ในกรณีเช่นน้ี อาจมีผลถึงความน่าเช่ือถือได ้เพื่อไม่ใหสู้ญเสียความเช่ือถือ นักข่าวจึงไม่ควร

เสนอขา่วท่ีเล่ือนลอย ปราศจากท่ีมา ขา่วลือหรือแผ่นปลิว  ควรระบุช่ือบุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์หรือใหข้อ้มลูอย่างชดัเจน เวน้

แต่จะมีเหตุอนัควรปกปิดเพื่อสวสัดิภาพและความปลอดภยัของแหล่งขา่ว โดยขา่วสารน้ันเป็นประโยชน์ และสิทธิในการรบัรู ้

ข่าวสารของสาธารณชนดว้ย หรืออาจใชว้ิธีอธิบายภูมิหลังของแหล่งข่าว เพื่อใหผู้อ้่าน ผูช้มและผูฟั้งทราบความสัมพนัธ ์

หรือบทบาท ทศันคติ แนวความคิดของแหล่งขา่ว ต่อเหตุการณห์รือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

นักขา่วตอ้งไม่เสนอขา่วอยา่งเล่ือนลอยปราศจากแหล่งท่ีมาท่ีชดัเจน ขา่วลือหรือขา่วจาก 

แผ่นปลิว พึงระบุช่ือบุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์ หรือบุคคลท่ีใหข้อ้มลูอย่างเปิดเผย เวน้แต่จะมีเหตุอนัควรปกปิด เพื่อสวสัดิภาพ 

และความปลอดภยัของแหล่งขา่ว และตอ้งเป็นประโยชน์ต่อสิทธิในการรบัรูข้า่วสารของสาธารณชน                                                        

ในขณะเดียวกนั นักขา่วก็ตอ้งปกปิดช่ือและฐานะของบุคคลท่ีใหข้า่วไวเ้ป็นความลบั หากได ้

ใหค้ ามัน่แก่แหล่งข่าวน้ันไว ้เช่นเดียวกบัตอ้งปกปิดช่ือจริงของ ผูใ้ช ้“นามปากกา” หรือ “นามแฝง” ในการเขียนหรือ

รายงานดว้ย” 

การเปิดเผยช่ือและฐานะของบุคคลท่ีใหข้า่ว ในบางกรณี อาจมีผลถึงสวสัดิภาพและความ 

ปลอดภยัของเขาได ้เช่น เขาเป็นพยานส าคญัในคดี การเปิดเผยช่ือ อาจท าใหจ้ าเลยหรือฝ่ายตรงขา้มถูกปองรา้ยได ้หรือใน

บางกรณี การปกปิดช่ือจะท าใหเ้ขาไม่ตอ้งเดือดรอ้น กรณีท่ีขอ้มลู ค าใหส้มัภาษณจ์ะเป็นผลต่ออาชีพการงานของเขา 
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           ๔. การรบัของขวญัจากแหล่งข่าว 

แมว้่าการรบัของขวญัจากแหล่งขา่ว จะเป็นส่ิงท่ีนักขา่วส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นการกระท าท่ีผิด 

หลกัจริยธรรม แต่ก็มีขอ้ถกเถียงกนัว่า ของขวญัมีมลูค่าเท่าใดควรปฏเิสธ องคก์รขา่วบางแห่ง เช่น กลุ่มเนชัน่  เขียนชดัเจน

ในประมวลจริยธรรมวา่ ปฏทิิน ดินสอ พวงกุญแจ เป็นของขวญัท่ีมีค่าทางเงินเล็กน้อย สามารถรบัได ้เพราะการปฏเิสธอาจ

ท าใหผู้ใ้หรู้สึ้กกระอกักระอ่วนใจ แต่ถา้เป็นของขวญัท่ีมีราคาสูง ควรส่งคืนทนัที พรอ้มอธิบายถึงหลกัปฏิบติัและนโยบาย

ของบริษัทอย่างสุภาพ อย่างไรก็ตาม นักข่าวตอ้งใชว้ิจารณญาณ และสามญัส านึกของการเป็นส่ือมวลชนท่ีตอ้งท า หน้าท่ี

เพื่อสงัคมมากกว่าหวงัประโยชน์ส่วนตวั 

นักขา่วไม่ควรรบัของขวญัท่ีมีมลูค่าสงู หรือเรียกรอ้งการยกเวน้ค่าท่ีพกั หรือขอราคาพิเศษ 

ในการซ้ือสินคา้ หรือการใชบ้ริการ หรือรอ้งขอสิทธิพิเศษอื่นใดท่ีประชาชนทัว่ไปไม่ไดร้บั อย่างไรก็ดีหากเป็นของช าร่วยท่ี

แจกตามงานแถลงขา่วท่ีมลูค่าไม่สงู เช่น พวงกุญแจ ท่ีใส่ดินสอ ปฏทิิน และอื่นๆ อาจจะรบัไวไ้ด ้แต่ตอ้งใชว้ิจารณญาณและ

สามญัส านึกของการเป็นส่ือมวลชนท่ีตอ้งท าหน้าท่ีเพื่อสงัคมมากกว่าหวงัประโยชน์ส่วนตน 

 

     ๕.การไม่แสดงตวัว่าเป็นนกัข่าวขณะปฏิบตัิหนา้ที่ หรือแสดงตวัเป็นนกัข่าวเพื่อใช ้

อภิสิทธ์ิ หลีกเล่ียงความผิด                                                    

แมว้่าการไม่แสดงตวัว่าเป็นนักขา่ว ขณะก าลงัท าขา่วจะเป็นขอ้ยกเวน้ ในกรณีท่ีจะตอ้งมี 

การรวบรวมขอ้มลู ขา่วสารในการท าขา่วเชิงสืบสอบ สอบสวน เน่ืองจากการเปิดเผยตวัต่อแหล่งขา่วอาจท าใหไ้ม่ไดร้บัความ

ร่วมมือ หรืออาจเกิดอนัตรายได ้แต่ตามหลักจริยธรรมในการท าข่าวแลว้ไม่ว่านักข่าวจะก าลังท าข่าวลักษณะใดก็ตาม 

นักขา่วตอ้งแนะน าตวัเองและแจง้ถึงวตัถุประสงค ์ของการสมัภาษณ์ใหแ้หล่งข่าวทราบ ไม่ควรท าใหแ้หล่งข่าวประหลาดใจ

ว่า ท าไมค าพดูของเขาจึงไปปรากฏเป็นขา่วได ้ 

ในอีกกรณีหน่ึง การแสดงตวัเป็นนักขา่ว เพื่อใชอ้ภิสิทธ์ิในการไดร้บับริการสาธารณะก่อน 

บุคคลอื่นๆ หรือการใชค้วามเป็นนักข่าวอวดอา้งหรืออาศัยต าแหน่งหน้าท่ี เพื่อเรียกรอ้งสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่

ชอบธรรม หรืออา้งความเป็นนักขา่วในกรณีท าผิดกฎจราจร ก็ถือว่าเป็นการกระท าท่ีขดักบัหลกัจริยธรรมดว้ย 

 

๖. การขดักนัในดา้นผลประโยชน ์/สิทธิพิเศษและผลประโยชนท์บัซอ้น 

ปัญหาการท าขา่วโดยมีการแอบแฝงในเร่ืองผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือ 

เรียกว่าผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) มกัจะถูกทว้งติงจากสงัคมเร่ืองความเป็นกลางในการน าเสนอข่าว

ของนักข่าวอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการรับเชิญไปท าข่าวต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ ตามค าเชิญของแหล่งข่าว การได้

ขอ้เสนอเป็นหุน้ราคาพาร์หรือหุน้ราคาถูกเป็นค่าตอบแทน การเขียนค าชมสินคา้หรือบริการ หรือกรณีท่ีนักข่าวมี

ความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบับุคคลในแวดวงต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ โดยการเป็นสมาชิก กรรมการ หรือผูถื้อหุน้ 

แนวทางในการปฏบิติัของนักขา่วในเร่ืองน้ี คือ  ในการรายงานขา่วหรือบทความอนัสืบเน่ืองจาก 

การท่ีไดร้บัเชิญจากแหล่งขา่ว ในการรายงานข่าวควรมีการระบุใหช้ดัเจนไวท้า้ยบทความ หรือรายงานช้ินน้ันว่า ขอ้มลูมา

จากท่ีใด และใครเป็นผูจ้ดัการในการเดินทางครั้งน้ัน หรือกรณีท่ีไดร้ับมอบหมายใหไ้ปท าข่าวท่ีนักข่าวมีความสัมพนัธ์

เกี่ยวขอ้งดว้ย บรรณาธิการอาจเปล่ียนใหนั้กขา่วคนอื่นไปท าขา่วแทน  
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กรณีไร่สม้ ก็เป็นกรณีตวัอยา่งการขดักนัในดา้นผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ี 

น่าสนใจ การท่ีเจา้ของผูป้ระกอบการ มีบทบาทในฐานะท่ีเป็นส่ือในขณะเดียวกนั จะตอ้งระมดัระวงั ในการใชอ้ิทธิพลของ

ความเป็นส่ือไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

๗. ความสงสาร หรือเห็นใจในการน าเสนอข่าว  

ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีกระทบต่อจริยธรรมในการส่ือขา่วและเขยีนขา่ว คือ ความอึดอดัใจ 

ของนักขา่วกบัแหล่งขา่วท่ีสนิทสนมหรือใกลชิ้ด หรือการขอรอ้งใหป้กปิดหรือไม่ใหร้ะบุช่ือตนเอง ญาติมิตร หรือเพื่อนพอ้งท่ี

ตกเป็นขา่วซ่ึงตายโดยผิดธรรมชาติ หรือการกระท าท่ีน่าละอายมิใหป้รากฏเป็นข่าว เพราะกลวัว่าจะท าใหต้นเองเส่ือมเสีย

ช่ือเสียงหรืออบัอาย โดยนักข่าวเองก็รูสึ้กอึดอดั และเกิดความขดัแยง้ต่อภาระหน้าท่ีของตน ขณะเดียวกนัก็กลวัว่า หากไม่

กระท าตามท่ีแหล่งข่าวขอรอ้ง ต่อไปอาจจะไม่ไดร้บัความร่วมมือในครั้งต่อไปอีก แนวทางแกไ้ขคือ นักข่าวควรปรึกษากบั

บรรณาธิการ เพื่อใหนั้กขา่วคนอื่นท าขา่วน้ันแทน 

 

๘. การน าเสนอขอ้มูลที่กระทบกระเทือนความมัน่คงของชาติ เศรษฐกิจ  

พระราชบัญญติัขอ้มลูข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ เปิดโอกาสใหส้าธารณชนเขา้ตรวจสอบเอกสารราชการได ้แต่ข้อมูล

ความลบัของราชการ หากเปิดเผยอาจมีผลต่อความมัน่คงของชาติได ้หรือการรูข้อ้มลูการลดค่าเงินบาท และน าไปเผยแพร่

ก่อนประกาศกระทรวงการคลงั  ท าใหม้ีการใชข้อ้มลูภายในไปเป็นประโยชน์ในการเก็งก าไรอตัราแลกเปล่ียน 

 

  ๙. การเสนอข่าวที่พาดพิงถึงสถาบนักษตัริย ์

สถาบนักษัตริยส์ าหรบัประเทศไทย เป็นสถาบนัสงูสุดท่ีผูค้นใหก้ารเคารพเทิดทนู การเสน 

ข่าวสารเกี่ยวกบัสถาบันพระมหากษัตริย ์จึงเป็นเร่ืองท่ีอ่อนไหวอย่างยิ่ง และส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนในวงกวา้ง การ

เสนอข่าวเกี่ยวกบัสถาบันพระมหากษัตริยท่ี์ไม่ระมดัระวงั ไม่เพียงมีผลใหต้อ้งถูกด า เนินคดีตามกฎหมายเท่าน้ัน หากยงั

น ามาซึ่งความแตกแยกของคนในชาติ 

จริยธรรม ในการส่ือข่าวและเขียนข่าว เป็นเร่ืองท่ีนักข่าวตอ้งใชว้ิจารณญาณและส านึกของตนเอง ชัง่น ้าหนัก

ระหว่างความเหมาะควร กบัสิทธิเสรีภาพท่ีไดร้บั ดว้ยเหตุว่า การกระท าผิดทางจริยธรรมจะไม่มีการก าหนดบทลงโทษไว้

อยา่งชดัเจน แต่นักขา่วท่ีไม่มีจริยธรรมมกัจะถูกต าหนิจากสาธารณชน และผูร่้วมวิชาชีพ ในขณะเดียวกนัองคก์รส่ือ ก็ควร

ก าหนดหลักปฎิบัติและอบรมบ่มเพาะนักข่าวในเร่ืองจริยธรรม เพิ่อให้บุคลากรในสังกัดเขา้ใจและมีจิตส านึกความ

รบัผิดชอบดว้ย 
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