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วัตถุประสงค์การเรียน

• จรรยาบรรณในวิชาชีพ

• กลยุทธ์ในการตัดสินจรรยาบรรณ

• การอบรมเพื่อเรียนรู้การท างาน

• การสร้างความอับอายต่อผู้ตกเป็นข่าว

• อิทธิพลของบุคคล กลุ่มคนและองค์กรที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ



ตัวอย่างการเบลอภาพผู้ตกเป็นข่าว

การเบลอภาพจรรยาบรรณสื่อ

https://twitter.com/pporwor_/status/1127148146667032578

https://twitter.com/pporwor_/status/1127148146667032578


• ประชาธิปไตยต่อเสรีภาพของการสือ่สาร                                   

• (Democracy and Freedom of  Speech)

• Butler and Rodrick (2007) ให้เหตุผลของการมีเสรีภาพดา้นการสื่อสาร การพูด

– 1. ช่วยเพิ่มความเป็นมนุษย์ (enhances our humanity)

– 2. ความจริงถูกค้นพบได้ (truth is discovered)

– 3. ความเข้มแข็งของประชาธิปไตย (Quality of Democracy)



• McChesney and Pickard

“การควบคุมให้เป็นไปตามกฎและจรรยาบรรณของรัฐบาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมไม่ใช่เพียงกลุ่มหรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง

• Pearson (2012)

“เสรีภาพในการน าเสนอภายใต้กฎและการควบคุมของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการส่ือสารออนไลน์ เพราะ

ข้อความท่ีถูกโพสต์ ส่งออกไปได้กว้างไกลทั้งภาพและเสียง”



การละเมิดลิขสิทธิ์

- ความคิดไม่ใช่ลิขสิทธ์ิ

- ลิขสิทธ์ิเปล่ียนมือได้เมื่อมีการซ้ือขาย

- อาจถูกใช้ได้ เมื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชน



การใช้ค าการประกอบสร้างภาพ

• 1. การน ามาใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตหรืออ้างอิง

• 2. การคัดลอกข้อความ เนื้อหา 

• 3. การน าภาพมาประกอบโดยปราศจากการอนุญาต



ข้อความปรากฏในสื่อจรรยาบรรณ

https://www.thairath.co.th/news/952403

https://www.thairath.co.th/news/952403


เอกสารประชาสัมพันธ์

• ตรวจสอบลิขสิทธ์ิ

• ไม่ควรเป็น PDF

• เครื่องหมายการค้า

• สัญลักษณ์

• สี ยี่ห้อ



การท าให้อับอาย เสื่อมเสีย (Defamation)

• ทั้งคนและองค์กร

• การเยาะเย้น ท าลายชื่อเสียง

• ทุกสื่อที่เกี่ยวข้องไม่ยกเว้น email ,picture ,tweets, letter, radio, fiction or non-fiction book

• เน้ือหา ข้อความ วลีที่ท าให้เสื่อมเสีย

• การตีความแล้วท าให้เสื่อมเสีย

• การรายงานภาพที่ส่งผลเสีย



• รูปแบบการรายงาน on record, off record

• การสร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการท าลายช่ือเสียง

https://www.isranews.org/isranews-article/41853-bbc-th.html

https://www.isranews.org/isranews-article/41853-bbc-th.html


• บีบีซีไทย หรือ สื่อไหนๆ ปกปิดช่ือแหล่งข่าวไดห้รอืไม ่?

• ค าตอบคือ ได้ ถ้า สื่อสัญญากบัแหลง่ข่าวว่าจะไม่เปิดเผยชื่อ แต่สื่อต้องพจิารณากอ่นว่า เรื่องนัน้ๆ สมควรเปดิเผย หรือปกปิดหรือไม่?

• โดยปกติแล้ว การปกปิดหรอืเปดิเผยชื่อแหลง่ข่าว มี 2 อย่างที่พิจารณา คือ (1) ผลประโยชน์สาธารณะสงูสุดของประชาชน และ (2) ความ

ปลอดภัยของผู้ให้เป็นแหลง่ข่าว

• ค า ถา มเ ร่ิมต้นก่ อน คื อว่า "เบื้องหลังที่มาภาพถ่ายพล.อ.ประยุทธ์ กับ โอบามา" นั้น เป็นเรื่องผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนหรือไม่ และ 

แหล่งข่าวกลัวอะไร ที่จะต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงและปกปิดเช่นนี้

https://www.isranews.org/isranews-article/41853-bbc-th.html

https://www.isranews.org/isranews-article/41853-bbc-th.html


ตามธรรมเนียมปฏิบตัิ

• (1) กองบรรณาธิการ จะต้อง "พิจารณาก่อนว่า" เนื้อหาข่าว เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเรื่อง การทหาร ความมั่นคง การเปิดโปงทจุรติ
คอร์รัปช่ันหรือไม ่หรือเป็นเรื่องอันตรายเสี่ยงภัยแก่ผูใ้หข่้าวหรือไม ่หากเปิดเผยช่ือทีอ่ยู่ของแหล่งข่าวต่อสาธารณะ

• ในกรณีนี้ บีบีซีไทย อ้างว่า "ไม่เปิดเผยช่ือแหล่งข่าว เพราะบรรยากาศในเมืองไทย ไม่ยอมรับการให้ข้อมูลอีกด้านของรัฐบาล หรือ เกรงกลัว
การคุกคามการแสดงความคิดเห็น“

• ในกรณีนี้ ผม "ไม่เห็นด้วย" เพราะนี่ไม่ใช่ "ความคิดเห็น แต่เป็นข้อเท็จจริง" แต่ถ้าอ้างว่า "แหล่งข้อมูลนั้นเป็นความลับ“

• ส่วนตัวผมคิดว่า "ไม่ใช่ความลับอะไรเลย" เพราะเรื่องการถ่ายภาพนั้น เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทางการทูตอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีและผู้น า
ประเทศ ย่อมที่จะแสดงมารยาททางการทูตอยู่แล้ว ดังนั้น ในการพิจารณาว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องปกปดิความมั่นคงปลอดภัย ของ
แหล่งข่าว จึงดูไมน่่าเช่ือถือ

• ส่วนในข้ออ้างที่ว่า เกรงกลัวบรรยากาศของการวิพากษ์วิจารณ์นั้น มีส่วนจริงอยู่ แต่การให้ข่าวของบีบซีี ต้องรับผิดชอบในฐานะของกอง
บรรณาธิการ

https://www.isranews.org/isranews-article/41853-bbc-th.html

https://www.isranews.org/isranews-article/41853-bbc-th.html


• (2) จริยธรรมของการปกปดิแหล่งขา่ว

• จริยธรรมในการใชแ้หล่งขา่วของไทยพบีีเอส คือนักขา่วต้องรายงานเหตกุารณจ์ากทีเ่ห็นด้วยตาตัวเองและหาขอ้มูลด้วย
ตัวเอง ใช้แหล่งขา่วที่อยู่ในเหตกุารณแ์ละรูเ้หน็เหตกุารณจ์ริง มีหลักฐานสนบัสนนุ โดยเล่ียงขอ้มูลในลักษณะบอกต่อๆกนัมา 
และเปรียบเทียบขอ้มูลจากหลายๆ แหล่งขา่ว

• - ขา่วที่เป็นขอ้กล่าวหารา้ยแรง ต้องแจ้งแก่ผู้ชมว่าแหล่งขา่ว หรือผู้ร่วมรายการเป็นใคร พดูในนามของสถาบันหรือองค์กร
ใด เพื่อให้ผู้ชมประเมินได้ด้วยตนเอง

• - การเสนอขา่วของส านักขา่วอ่ืน หรือการเสนอขอ้มูลจากหนว่ยงานสากล มารายงานหรอืประกอบรายงานต้องเลือกเฉพาะ
ส านักขา่วที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ ภาคเอกชนทีไ่ด้รับการยอมรับ และต้องอ้างอิงถึงนักขา่วหรือแหล่งขอ้มูลนั้นๆ

• - ควรจดบันทกึขอ้มูลจากแหล่งขา่วและจากการค้นคว้าทุกคร้ังทกุขัน้ตอนการท างาน เพื่อให้ตรวจสอบได้ในภายหลังหาก
เกิดขอ้โต้เถียง และ

• - หลีกเล่ียงการอ้างถึงแหล่งขา่วทีไ่ม่เปดิเผย เว้นแต่การเปิดเผยนัน้จะเปน็อันตรายตอ่แหล่งขา่ว หรือขา่วนัน้เปน็ประโยชน์
อย่างแท้จริง และหากตัดสินใจเผยแพร่ออกอากาศ ต้องปิดบังหนา้ตาแหล่งขา่ว ชื่อ ที่อยู่ เพื่อความปลอดภัยของแหล่งขา่ว
และครอบครัว ด้วยการปิดเสียงหรอืพรางภาพ

https://www.isranews.org/isranews-article/41853-bbc-th.html

https://www.isranews.org/isranews-article/41853-bbc-th.html


กฎหมายหมิ่นประมาท

• "มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการที่น่าจะ    ท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูก
ดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ"

• "มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรทีท่ าให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง บันทึกภาพ 
หรือบันทึกอักษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการ กระจายภาพ หรือโดยกระท าการป่าวประกาศด้วยวิธี
อื่น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท"

https://freedom.ilaw.or.th/blog/BasicDefamation

https://freedom.ilaw.or.th/blog/BasicDefamation


กฎหมายเกี่ยวข้อง

• "มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคดิเหน็หรือข้อความใดโดยสุจริต

(1) เพ่ือความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม

(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่

(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือส่ิงใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า

(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม 

ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท"

• "มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกกล่าวหาว่า กระท าความผิด พิสูจน์

ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่า เป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่
ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน"

https://freedom.ilaw.or.th/blog/BasicDefamation

https://freedom.ilaw.or.th/blog/BasicDefamation


บทบาทของสื่อมวลชนสัมพันธ์

• ประเมินศักยภาพการจัดการของภาครัฐเสมือนเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐกับสื่อมวลชน

• ประเมินศักยภาพสื่อ ความสามารถทางการด าเนินการ การเงิน การจัดท าเอกสารเพ่ือการประชาสมัพันธ์

• สนับสนุนกฎหมายเพื่อการปราบปรามการท าลายชื่อเสียง

• เสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคม สนับสนุนความจริง

• ให้ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ เคารพในความคิดเห็น



https://www.brighttv.co.th/special-reports  B8%AD

https://www.brighttv.co.th/special-reports/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AD


สื่อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์  
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
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ค าถามท้ายบทท่ี 8

•• ข้อ 1. จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชนเกี่ยวข้องกับงานสื่อมวลชนสัมพนัธ์อยา่งไร
• ข้อ 2. ท าไมผู้ท าหนา้ทีส่ื่อมวลชนสัมพนัธ์ตอ้งอบรมดา้นจรรยาบรรณสื่อมวลชน 
• ข้อ 3. การสร้างความอับอายให้กับผูอ้ื่นท าไดด้ว้ยวิธีการรายงานเนือ้หาแบบใดบ้าง
• ข้อ 4. ประชาธิปไตยกับเสรีภาพของการรายงานข่าวตามแนวทางของ Butler and Rodrick เขียนถึงเรื่องใดบา้ง
• ข้อ 5. ให้นักศึกษายกตัวอยา่งการใช้ค า ข้อความ ที่ส่งผลต่อการสร้างความอับอาย ท าลายช่ือเสียงจากสื่อมวลชน
• ข้อ 6. เอกสารประชาสัมพันธ์ควรมีองคป์ระกอบใดบา้งทีส่่งผลตอ่การสรา้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อมวลชน
• ข้อ 7. ท าไมผู้ท าหนา้ที่ดา้นสื่อมวลชนสัมพนัธ์ตอ้งประเมินศกัยภาพการท างานของภาครัฐดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

สื่อมวลชน
• ข้อ 8. ผู้ท าหน้าทีส่ื่อมวลชนสัมพันธ์ท าหนา้ทีเ่ป็นตวักลางระหว่างภาครัฐกับสื่อมวลชนอย่างไร
• ข้อ 9. ให้ยกตัวอย่างการรายงานเนือ้หาของสื่อมวลชนแบบ off record
• ข้อ 10. ให้นักศึกษายกตวัอย่างการสร้างบรรยากาศการรายงานเนือ้หาทีส่่งผลตอ่การท าลายช่ือเสียงของบคุคลอื่น
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