
คูมือแนวปฏิบัติและมาตรฐาน
จริยธรรมในการใชขอมูลจากสื่อออนไลนในกระบวนการสื่อขาว

(USER-GENERATED CONTENT GUIDELINE IN BROADCAST NEWS REPORTING)

ภายใต โครงการสงเสริมแนวทางการใชขอมูลจากสื่อออนไลนในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ป 2559



คูมือแนวปฏิบัติและมาตรฐาน
จริยธรรมในการใชขอมูลจากสื่อออนไลนในกระบวนการสื่อขาว

(USER-GENERATED CONTENT GUIDELINE IN BROADCAST NEWS REPORTING)

ภายใต โครงการสงเสริมแนวทางการใชขอมูลจากสื่อออนไลนในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ป 2559

การใช้งานข้อมูลจากผู้ใช้สื่อในการรายงานข่าว

(USER-GENERATED CONTENT GUIDELINE 
IN BROADCAST AND ONLINE-NEWS OUTPUT)



บรรณานุกรม
คณะผู้จัดท�า

Contents

บทน�า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ (User-generated Content – UGC)

แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ (User-generated Content – UGC)

1.	ความหมาย	และ	ประเภทของ	UGC

2.	ใช้	UGC	เพื่ออะไร

3.	รูปแบบการใช้	UGC	

4.	การสร้างมาตรฐานในการสร้างระบบการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในกองบรรณาธิการ

5.	การสร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานในการเลือกใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์

6.	การสร้างมาตรฐานในกระบวนการหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์

7.	การสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบข้อมูลจากสื่อออนไลน์

8.	สร้างมาตรฐานในการน�าเสนอข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในการรายงานข่าว

9.	รู้ทันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในการรายงานข่าว

3

2

5

9

13

23

25

29

35

45

53

59

67
69



คู่มือมาตรฐานการใช้งานข้อมูลจากสื่อออนไลน ์

ในการรายงานข่าว

บทน�า



User-generated Content

	 ในสภาวะของภูมิทัศน์สื่อท่ีหลอมรวมกระบวนการสื่อสาร	 ทั้งในด้านเทคโนโลยีในการสื่อสาร	 และช่องทาง 

ในการเผยแพร่ข้อมูล	 อีกทั้งทักษะของปัจเจกบุคคลเปลี่ยนเป็นทั้งผู ้รับสารและผู ้ส่งสารในตัวคนเดียว	 (Prosumer)	 

โดยมทีกัษะทีห่ลากหลายในการใช้สือ่และเครือ่งมอืในการสือ่สาร	การเปลีย่นแปลงกระบวนการสือ่สารน้ีท�าให้เกดิปรากฎการณ์ 

ที่ส�าคัญ	2	ประการคือ		

	 1)	 ประชาชนทั่วไป	บล็อกเกอร์	 และนักข่าวพลเมืองกลายเป็นผู้ผลิตที่มีบทบาทในการสื่อสาร	 และก�าหนดประเด็น

ข่าวสารของสังคม	

	 2)	 ข้อมูลจากส่ือออนไลน์	 (User-generated	 Content	 หรือ	 UGC)	 ถูกน�ามาใช้โดยสื่อกระแสหลักเพิ่มมากขึ้น	 

โดยสื่อน�าข้อมูลมาต่อยอดเป็นข่าวในส่ือหลัก	 ในขณะเดียวกันสื่อกระแสหลักพยายามพัฒนาการสร้างความร่วมมือ 

ในการท�างานร่วมกนัระหว่างผูส้ือ่ข่าว	กองบรรณาธกิาร	และผูร้บัสารทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่หตกุารณ์หรอืมข้ีอมลูเกีย่วกบัประเดน็ข่าวนัน้ 

เพื่อช่วยกันระดมหาข้อมูลข่าว	ต่อยอดประเด็นข่าว	และช่วยกันน�าเสนอข่าวนั้นในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งเป็นลักษณะของการท�าข่าว

แบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Journalism)

	 การใช้งานข้อมูลจากสื่อออนไลน์	(User-generated	Content)	มีประโยชน์ในการเพิ่มมุมมองของเรื่อง	การได้ข้อมูล 

ที่รอบด้านมากข้ึน	 แต่ยังมีประเด็นปัญหาที่ยังเป็นค�าถามที่ควรศึกษาเก่ียวกับ	 รูปแบบในการจัดการข้อมูลจากสื่อออนไลน์	 

การตรวจสอบ	 และคัดกรองข้อมูล	 และการน�าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการรายงานข่าว	 บนพ้ืนฐานจริยธรรมของ

สื่อมวลชน	 ตลอดจนแนวทางการก�ากับดูแลกันเองเพื่อให้การใช้งานข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในการรายงานข่าวเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพบนกรอบของจริยธรรม	กฎหมาย	และบรรทัดฐานที่ดีของสังคม	

	 คณะนเิทศศาสตร์	สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน์จึงได้ร่วมมือกบัภาคเีครือข่ายด�าเนนิการโครงการส่งเสริมแนวทางการ

ใช้ข้อมลูจากสือ่ออนไลน์ของส่ือในยคุหลอมรวมเทคโนโลย	ีประจ�าปี	2559	โดยได้รับการสนบัสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	โครงการ	ฯ	มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา	ดังนี้	

	 1.	เพือ่รวบรวมองค์ความรู้	ความเหน็	และบทเรยีนจากองค์กรสือ่	สือ่พลเมอืง	นกัวิชาการ	และผูใ้ช้งานส่ือออนไลน์เกีย่วกับ 

การใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์

	 2.	 เพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์	 ทั้งในกระบวนการผลิต	 การเผยแพร่	 การตรวจสอบกันเอง 

และการเชื่อมโยงกระบวนการส่ือสารให้ผู้ผลิตและผู้รับสารมีส่วนร่วมเพ่ือน�าไปสู่การใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค ์

บนกรอบจริยธรรม	กฎหมาย	และบรรทัดฐานที่ดีของสังคม

	 3.	เพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารบนสื่อออนไลน์

	 4.	เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างส�านักงาน	กสทช.	กับองค์กรวิชาชีพและเยาวชน

บทน�า
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ความเข้าใจเกี่ยวกับ



User-generated Content



5

01
ความหมาย และประเภทของ UGC



6

	 	 ข้อมูลจากสื่อออนไลน์	(User-generated	Content	หรือตัวย่อ	UGC)	หมายถึง	ข้อมูลที่ผู้รับสาร	หรือ	ผู้ใช้สื่อออนไลน์

ผลิตและเผยแพร่บนส่ือออนไลน	์ เมื่อกล่าวถึงค�าว่าส่ือออนไลน์หมายรวมถึงแพลตฟอร์มทุกประเภทที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ

อินเทอร์เน็ต	ทั้งเว็บไซต์	(Website)	แอพพลิเคชั่น	(Application)	และสื่อสังคม	(Social	Media)	เมื่อกล่าวถึงสื่อสังคม	มีความ

หมายถึง	โซเชียลมีเดีย	ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์	ได้แก่	เฟซบุ๊ค	ยูทูป	ทวิตเตอร์	อินสตาแกรม	บล็อก	เป็นต้น	

	 	 ส�าหรบัองค์กรส่ือในไทย	มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากสือ่ออนไลน์	(UGC)	ในลกัษณะของการใช้เป็น	“แหล่งข้อมลูข่าว”  

(News	Source)	มากที่สุด	โดยให้ความส�าคัญกับข้อมูลประเภท	เนื้อหาจากผู้รับสาร	ประกอบด้วย	ข้อความ	รูปภาพ	คลิปวิดีโอ	

และความคิดเห็น	โดยข้อมูลจากสื่อออนไลน์เป็นข้อมูลส�าคัญในการได้มาซึ่งประเด็นข่าว	และเป็นการสะท้อนมุมมองจากสังคม

ต่อประเด็นนั้น	

ข้อมูลจากสื่อออนไลน์แบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะของการมีส่วนร่วม	ดังนี้	

รูปแบบ/ประเภทของ UGC

ภาพ/คลิปขาว 
(Audience News footage)

เรื่องราว/ประสบการณคนอาน
(Audience stories 
or experiences)

การแสดงความเห็น
ของผูรับสาร 

(Audience Comment)

บทบาทของ UGC การนำมาใชในขาว

เนื้อหา
ของผูรับสาร 
(Audience Content)

ใหประเด็นขาวเพื่อนำไป
ตอยอดรายงาน

ที่มาของประเด็นขาว
แหลงขาวใหมๆ
ที่ใหมุมมองขาวแตกตาง
พยานของเหตุการณ 

เปดประเด็น/พื้นที่การถกเถียง
แสดงออกทางความคิด
ใหขอมูลใหมุมมองหลากมิติ
ตอขาวเปนเบาะแสเพื่อให
นักขาวเลือกประเด็นตอยอด

- ใชภาพ/คลิปในการประกอบ
การรายงานเปนขาวเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น
- ตอยอดประเด็น หามุมมอง 
ทำรายงานที่อธิบายบริบท
มากขึ้น

- เปนประเด็นเนื้อหาใน
การรายงาน
- ตอยอดประเด็นสู
รายงานขาว
- เปนองคประกอบหนึ่งของ
รายงานขาวเพื่ออธิบาย
มุมมองจากประชาชน

- เปนสวนหนึ่งของบางขาว
ที่ตองการความเห็นของ
ประชาชน
- เปนขาว/คอลัมนรวม
ความเห็นจากผูอาน
- ใชแสดงในรายการขาวผาน 
SMS/Twitter Hashtag

ความหมาย และ ประเภทของ UGC
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รูปแบบ/ประเภทของ UGC บทบาทของ UGC การนำมาใชในขาว

ขอมูลที่ไมเกี่ยวกับขาว
(Non-news content)

การสรางผูอาน
สูกระบวนการทำขาวขององคกร 

(Collaborative Content)

เนื้อหาจากการทำขาวรวมกัน
ระหวางกองบรรณาธิการและผูรับสาร

(Networked Journalism)

เพื่อทำขาวในกระบวนการหาขาว
รายงานขาว และเผยแพรขาวรวมกัน

ยังไมพบลักษณะความรวมมือ

ดังกลาว

การปฏิสัมพันธ มีสวนรวมกับรายการ
/องคกรขาวเพื่อดึงดูดและผูกพันกับ
ผูรับสาร (Engagement)

ในฐานะนักขาวพลเมือง เพื่อนำเสนอ
มุมมองเกี่ยวกับประเด็นทองถิ่นหรือ
จากมุมของประชาชนในสิ่งที่สื่อหลัก
ไมไดนำเสนอ

- สงภาพ/คลิป/ขอความ เขามารวม
  ในรายงานขาว พบมากใน
  สื่อโทรทัศน และสื่อออนไลน

- มีรูปแบบของการพัฒนาเครือขาย
  นักขาวพลเมือง เชน นักขาว
  พลเมืองของ ThaiPBS
- มีพื้นที่เฉพาะเพื่อใหนำเสนอเนื้อหา
  ที่ผลิตโดยนักขาวพลเมือง
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	 	 สื่อออนไลน์ท�าให้ผู้ชม	ผู้ฟัง	ผู้อ่านเพิ่มความต้องการในการมีส่วนร่วม	อภิปราย	และแสดงความคิดเห็น	ถ้าสื่อมวลชน

ไม่เรียนรู้ในการปรับตัวในการใช้ข้อมูล	UGC	และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้รับสาร	ผู้รับสารก็จะหันไปที่แพลตฟอร์มลักษณะอื่น	

ที่มีพื้นที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมต่างๆ	ได้ง่ายกว่า	โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	การใช้	UGC	ในภูมิทัศน์

สื่อที่เปลี่ยนไป	คือ	การสร้างการมีส่วนร่วม	และท�าให้ผู้ผลิตสื่อกระแสหลักใช้ประโยชน์ในการรายงานข่าวได้

1 Gatekeeper	แนวความคิดเกี่ยวกับหน้าที่	“ผู้เฝ้าประตู”	(Gatekeeper)	จากข้อเขียนของ	เค	เลวิน	(Lewin,	K.	1947)	เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของสื่อมวลชน	โดยการไหลของข่าวสารจาก
ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารในกระบวนการส่ือสารมวลชน	 มีส่ือมวลชนท�าหน้าที่ในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารก่อนน�าเสนอให้คนในสังคมได้รับรู้	 สื่อต้องท�าหน้าที่นี้อย่างมืออาชีพเพื่อประโยชน์
ของประชาชน	โดยต้องกลั่นกรองข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย�า	ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน	และน�าเสนอความเห็นที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นนั้นได้เอง

การใช UGC อยูในลักษณะของการที่ผูสื่อขาว/กองบรรณาธิการควบคุม คัดเลือกเนื้อหา
ผูอานเปนเพียงแคคนใหขอมูลงานขาวที่รายงานออกมาเปนขาวจากการพัฒนา

เขียน และตอยอดของผูสื่อขาว

บทบาทของผูสื่อขาว + กองบรรณาธิการ
Gatekeeper เขมขนมากยิ่งขึ้น

เปนแหลงขอมูล สื่อไดมุมมอง
ที่หลากหลาย ตอยอด
สะทอนความคิดของสังคม
ตรงกับความตองการรูของคน
จากเหตุการณจริง/พยาน สิ่งที่
นักขาวอาจเขาไมถึง
หลากหลาย       ยกคุณภาพ

ประโยชนของ UGC

คุณภาพ ความนาเชื่อถือ
ลิขสิทธิ์ ขอกฎหมาย ประเด็น
เปราะบางในการนำมาใชงาน
กระบวนการตรวจสอบ คัดเลือก
ยุงยาก เพิ่มภาระนักขาว
การรักษามาตรฐาน/นโยบาย
องคกร

ขอจำกัดในการใช

เช็คขอมูลกับเจาของขอมูล
ตรวจสอบความถูกตอง
สืบคนเพื่อหาตนตอ และ
ตรวจสอบกับแหลงขอมูลอื่นๆ
เพ่ือตรวจทาน
ตรวจสอบเร่ืองกฎหมาย/ลิขสิทธ์ิ

การตรวจสอบ

ผูอธิบายขาว จากการบอกวาเกิดอะไรขึ้น ตองเปลี่ยนเปน บอก “เหตุ ปจจัย วิธีเกิด” มากขึ้น

ใช้ UGC เพื่ออะไร

1
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	 	 UGC	ท�าให้กองบรรณาธิการข่าวเข้าถึงข้อมูลจ�านวนมากที่ผู้สื่อข่าวเข้าไม่ถึง	หรือ	 ไม่อยู่ในสถานการณ์	 โดยสามารถ 

น�ามาใช้ประโยชน์ในการบอกเล่าเรื่องราวที่ส�าคัญได้	 เช่น	 ในเหตุการณ์ความรุนแรง	ภัยพิบัติ	 อุบัติเหตุ	 หรือ	 เหตุการณ์ส�าคัญ 

ในท้องถิ่น	ชุมชน	เป็นต้น	

	 	 นอกจาก	 UGC	 ให้ประเด็นข่าว	 ประเด็นข้อมูล	 เบื้องลึกเบื้องหลังของเร่ือง	 ข้อมูลอีกหลายมุมต่อประเด็นเร่ืองนั้น	 

ซึ่งผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการ	สามารถใช้ประโยชน์จาก	UGC	ในการเข้าใจมิติที่คนในสังคมก�าลังสนใจเรื่องราว	ได้ประเด็น

ใหม่จากคนในสังคม	เพื่อน�าไปต่อยอดอธิบายเป็นรายงานข่าวที่คนจะให้ความสนใจ

	 	 UGC	ท�าให้ผูส้ือ่ข่าวสามารถรวบรวมข้อมูลท่ีมคีวามหลากหลายมากข้ึน	กระบวนการระดมข้อมลูทีว่างแผนโดยองค์กรสือ่	

และขอให้คนร่วมมอืในการให้ข้อมลู	ท�าให้กองบรรณาธกิารมเีครอืข่ายความร่วมมอื	และสามารถเข้าถงึบางข้อมลูได้โดยทีไ่ม่ต้องใช้ 

ผูส้ือ่ข่าวลงพืน้ทีจ่�านวนมาก	และองค์กรมีโอกาสได้แหล่งข่าวท่ีมีความเข้าใจ	เชีย่วชาญ	อยูใ่นพ้ืนที	่และเกีย่วข้องกบัสถานการณ์ 

ได้เพิ่มมากขึ้นและกระบวนการมีส่วนร่วมยังท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างคนในสังคม	กับองค์กรสื่อด้วย

	 	 ข้อพงึระวงั	ข้อจ�ากดั	และส่ิงทีอ่าจผิดพลาดอนัเกดิจากการใช้	UGC	คอื	เร่ืองคณุภาพ	และความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูจาก 

สื่อออนไลน์	 ซึ่งมีจ�านวนมาก	 และถูกน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ตัดต่อ	 ดัดแปลง	 ให้ข้อมูลเพียงบางส่วน	 และมีทัศนคต	ิ 

ความรู้สึกปะปนมาบางข้อมูลอาจมีเป้าหมายบางอย่างในการส่ือสารประเด็นเพื่อกลุ่มหรือการขับเคลื่อนเฉพาะเรื่อง	 ดังนั้น	

สื่อมวลชนต้องรู้เท่าทันข้อมูล	UGC	และสามารถคัดกรองได้

	 	 ข้อจ�ากัดในเรื่องของทีมงานที่รับผิดชอบ	 และ	 เวลาที่ต้องใช้ในการหาและตรวจสอบ	UGC	 ก่อนใช้งาน	 เป็นภาระ 

ที่ต้องเพิ่มขึ้นของกองบรรณาธิการและผู้ส่ือข่าว	 รวมถึงยังมีประเด็นเร่ืองของลิขสิทธิ์	 ข้อกฎหมาย	 และแนวทางการตัดสินใจ 

ทางจริยธรรม	 ในการน�าข้อมูลจากผู้ใช้ส่ือมาใช้ในกระบวนการรายงานข่าว	 ซึ่งแต่ละคนอาจเข้าใจแตกต่างกันด้วย	 

ดังนั้น	 องค์กรสื่อควรต้องมีการพัฒนา	 และ	 สร้างระบบในการจัดการข้อมูลจากสื่อออนไลน์	 ในการน�ามาใช้ประโยชน ์

ในกระบวนการรายงานข่าวให้ได้มาตรฐาน

                        



User-generated Content
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03
รูปแบบการใช้ UGC
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ในประเทศไทย

	 	 ในประเทศไทยแบ่งลักษณะโมเดลของกระบวนการใช้งาน	UGC	ออกเป็น	2	ลักษณะ	โดยแต่ละลักษณะมีจุดอ่อน	จุด

แข็ง	ดังนี้

  
  1) รูปแบบการใช้สื่อ UGC ในการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

รูปแบบการใช้ UGC

แหลงที่มาของขอมูล
จากสื่อออนไลน

• กระแสบนเฟซบุค ทวิตเตอร ยูทูป 
และอินสตาแกรมที่มีคนให
ความสนใจ  (ยอด Like, ยอด 
Share จำนวนมาก)

• แหลงขอมูลจากผูทรงอิทธิพลคนดัง
ผูเช่ียวชาญ ท่ีโพสตบนส่ือสังคม

• ขอมูลท่ีสงตอมาทางแอพพลิเคช่ัน 
LINE ของกลุม เครือขายตางๆ
• ขอมูลจากเว็บไซตขององคกร 
หนวยงาน 

คุณสมบัติของขอมูล
จากส่ือออนไลน

• ความสนใจ  เรื่องใกลตัว

• ความนาเชื่อถือของขอมูล

• เปนประโยชนสาธารณะ

• สงผลกระทบตอชุมชน

• ชัดเจน

• เปนเรื่องจริง

• บุคคลมีตัวตน

• ไมกอใหเกิดความเสียหาย

• ขออนุญาตเจาของขอมูล

การตรวจสอบ 
และคัดเลือกขอมูล

• เลาเหตุการณหรือใหขอมูล
ประเด็นตามที่พบจาก
สื่อออนไลน
• ประเด็นที่มีผลกระทบ
นำมาประกอบการรายงาน
เชิงลึก โดยหาขอมูลเพิ่มเติม 
ตอยอดประเด็น

รูปแบบในการนำไปใช
ในการรายงานขาว

 เปนสวนหนึ่ง
ของหนาที ่ปกติ

มีหนวยงาน
เฉพาะรับผิดชอบ

เปนสวนหนึ่งของ
การรายงานขาว

มีชวงเวลาเฉพาะ
เปนประจำ

กำหนดประเด็น
การนำเสนอ

กระบวนการมอนิเตอรขอมูล
และรวบรวมจากสื่อสังคม

ตรวจสอบ ขอมูล
คัดกรอง

กอนนำมาใช

ผลิตเปนขาวโทรทัศน / 
หนังสือพิมพ / ออนไลน

กระบวนการระดมขอมูล 
(Crowdsource) จาก

สื่อออนไลน

สรางเครือขายชุมชนออนไลน 
แหลงขาวภาคประชาชน 

ระบบนักขาวพลเมือง

อบรมพัฒนานักขาวพลเมือง

กระบวนการบรรณาธิการขาว

นำเสนอบนพื้นที ่เฉพาะ 
อาทิ  Oknation.net 
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รูปแบบกระบวนการใช้ UGC ในการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล มีกระบวนการหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์  

3 ลักษณะคือ	

  1.1 การมอนิเตอร์ข้อมูลและรวบรวมจากสื่อสังคม (Monitor)	เพื่อหาประเด็น	หาข้อมูล	และหาองค์ประกอบของ 

เร่ืองราวในการน�ามาเล่าเรื่องข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ	 โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลจากกระแสบนสื่อสังคมที่คนสนใจ 

และแบ่งปันต่อกันจ�านวนมาก	 การติดตามแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์	 ผู้เชี่ยวชาญ	 กลุ่มเคลื่อนไหว	 

นักขับเคลื่อนประเด็น	 และเพจดัง	 เช่น	 Drama-addict	 เป็นต้น	 รวมถึงบุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีใช้สื่อสังคมในการให้ข้อมูลกับ 

ผู้ที่ติดตามบนสื่อออนไลน์	 กระบวนการนี้เมื่อได้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ที่จะน�าเสนอเป็นข่าวจะผ่านกระบวนการคัดเลือกและ

ตรวจสอบของกองบรรณาธิการเพื่อน�าไปใช้ในการผลิตเนื้อหาต่อ	 ผู้ที่ท�าการตรวจสอบคือผู้สื่อข่าว	 และทีมกองบรรณาธิการ 

โดยมีคนที่รับผิดชอบในการมอนิเตอร์ข้อมูลจากสือออนไลน์ท�าหน้าที่ค้นหาข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้งาน	

  1.2 กระบวนการระดมข้อมลู (Crowdsource) การระดมข้อมลูจากสือ่ออนไลน์หมายถึงการทีท่มีงานขององค์กรสือ่	 

หรือ	 ผู้สื่อข่าวสื่อสารกับผู้ใช้สื่อบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล	 ตรวจสอบข้อมูล	 อธิบายข้อมูล	 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็น	 อาทิ	 ผู ้ ส่ือข่าวโพสต์เฟซบุ ๊ค	 เพ่ือถามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ	 

หรือผู้สื่อข่าวทวิตข้อความบนทวิตเตอร์แจ้งว่าจะสัมภาษณ์แหล่งข่าวคนส�าคัญและให้ผู้ท่ีติดตามส่งค�าถามหรือความคิด

เห็นเข้ามาเพื่อน�าไปใช้ในการสัมภาษณ์	 การด�าเนินการหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในลักษณะน้ี	 ท�าได้โดยตัวผู้สื่อข่าวเอง	 

หรือเป็นกระบวนการท�างานโดยกองบรรณาธิการสร้างระบบในการระดมข้อมูลข้ึนมาก็ได้	 แต่โดยส่วนมากท่ีพบคือ 

ผู้สื่อข่าวระดมข้อมูลผ่านช่องทางบัญชีชื่อบนสื่อสังคมส่วนตัว

  1.3 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบสื่อพลเมือง (Citizen Co-operation and Participation)  

พบชัดเจนในกระบวนการของ	 ThaiPBS	 และ	 เครือเนช่ัน	 รูปแบบการหาข้อมูลแบบนี้	 คือท�าให้ผู ้รับสารเป็นผู้ผลิตสื่อ 

และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรายงานข่าวขององค์กรสื่อ	 รูปแบบของ	 ThaiPBS	 เป็นการพัฒนาเครือข่ายนักข่าวพลเมือง	 

มีการฝึกอบรม	และสร้างช่องทางเฉพาะในการน�าเสนอข้อมูล	ส่วนรูปแบบของเครือเนชั่น	คือการสร้างชุมชนคนเขียนบล็อคบน	 

OKnation.net	ซึง่มลีกัษณะของการให้พืน้ท่ีคนในการสร้างเนือ้หา	ผูใ้ช้สือ่ออนไลน์เขยีนบนัทกึ	และเล่าเรือ่งราวตามความสนใจ	

จากการพัฒนากลุ่มนักข่าวพลเมือง	 และชุมชนออนไลน์ของคนที่แบ่งปันความสนใจเรื่องเดียวกัน	 เครือเนชั่นมอนิเตอร์และคัด

เลอืกประเด็นทีน่่าสนใจมาลงในส่ือของเครอื	สร้างความร่วมมอืเฉพาะกจิในสถานการณ์ทีต้่องการข้อมลูจ�านวนมาก	เช่น	ภยัพิบตั	ิ 

หรือประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่	สามารถร่วมมือกับบล็อกเกอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลและน�าเสนอข้อมูลด้วย

	 	 จากกระบวนการในการหาข้อมลูจากสือ่ออนไลน์ข้างต้น	กองบรรณาธกิารมหีลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกข้อมลู	โดยเลอืกจาก 

เรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน	 เลือกจากประเด็นที่สามารถต่อยอดอธิบายเรื่องได้	 และเลือกประเด็นที่มีผลประโยชน์

ต่อสาธารณะ	โดยมากสิ่งที่พบคือข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชน	หรือที่เรียกว่า	“ประเด็นกระแสจากสื่อออนไลน์”

	 	 จุดอ่อนท่ีพบคือ	 วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่ือมวลชนใช้อยู ่ยังเป็นลักษณะของการใช้วิจารณญาณและสืบค้น 

เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ	 โดยสื่อยอมรับว่ายังไม่มีระบบในการจัดการข้อมูลและตรวจสอบ	ท�าให้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการท�างาน

ที่แตกต่างกันของแต่ละคน		
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	 	 ปัญหาท่ีส�าคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลคือ	 ขาดทีมงานเฉพาะที่จะท�าหน้าที่จัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อน	 

และต้องใช้เวลาในการสืบค้นเพื่อตรวจสอบ	 เม่ือผู้ส่ือข่าวและกองบรรณาธิการ	 ไม่สามารถจัดสรรเวลาทุ ่มเทให้ใน 

กระบวนการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่	บางครั้งจึงเกิดความผิดพลาดในการน�าเสนอข้อมูลในการรายงานข่าว	

	 	 แม้ว่าหลักส�าคัญในการน�าเสนอข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในข่าว	 คือการต่อยอดประเด็น	 และสามารถอธิบาย 

บริบทของเรื่องราวที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์ได้	 แต่แนวคิดน้ียังมีข้อจ�ากัดในเร่ืองเวลาของการน�าเสนอ	 การแข่งขัน 

เพื่อชิงความรวดเร็วในการน�าเสนอข้อมูล	 ทีมงานทีจ�ากัดและภาระงานที่เพ่ิมขึ้น	 ถ้าหากสื่อมวลชนสามารถท�าได้	 

จะท�าให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากสื่อออนไลน์ได้อย่างเต็มที่

  2) รูปแบบการใช้สื่อ UGC ในการรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่น

แหลงท่ีมาของขอมูล
จากส่ือออนไลน

• กระแสบนเฟซบุค ทวิตเตอร ยูทูป 
และอินสตาแกรมที่มีคนใหความสนใจ
(ยอด Like, ยอด Shareจำนวนมาก)

• แหลงขอมูลจากผูทรงอิทธิพล คนดัง
ผูเชี่ยวชาญที่โพสตบนสื่อสังคม

• ขอมูลที่สงตอมาทางแอพพลิเคชั่น 
LINE ของกลุมเครือขายตางๆ

• ขอมูลจากเว็บไซตขององคกร 
หนวยงาน 

คุณสมบัติของขอมูล
จากส่ือออนไลนเลือกใช

การตรวจสอบ 
และคัดเลือกขอมูล

• ความสนใจ เรื่องใกลตัว • ชัดเจน

• เปนเรื่องจริง

• บุคคลมีตัวตน

• ไมกอใหเกิดความเสียหาย

• ความนาเชื่อถือของขอมูล

• เปนประโยชนสาธารณะ

• สงผลกระทบตอชุมชน

• ขออนุญาต

• เลาเหตุการณหรือใหขอมูล
ประเด็นตามที่พบจากสื่อออนไลน

• ประเด็นที่มีผลกระทบนำมา
ประกอบการรายงานเชิงลึก 
โดยหาขอมูลเพิ่มเติม ตอยอด 
ประเด็น

รูปแบบในการนำไปใช
ในการรายงานขาว

การผลิตขาว และบรรณาธิการขาว
(News Production

and editorial process)

เผยแพรขาว
(News Distribution)

คนทำงานนอย ดังน้ัน คนเดียวทำเองเกือบท้ังกระบวนการ
ต้ังแตการหาขอมูลจากส่ือออนไลนสูการผลิตและเผยแพรขาวในชองทางตางๆ

คุณสมบัติของขอมูล
จากส่ือออนไลน

ท่ีส่ือออนไลนเลือกใช

กระบวนการมอนิเตอรขอมูล 
และรวบรวมจากส่ือสังคม

กระบวนการหาขาว
(News Gathering)
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	 	 การท�างานของส่ือท้องถิน่มีจ�านวนคนในกองบรรณาธกิารไม่มาก	ดงันัน้	กระบวนการให้การหา	คดัเลอืก	ตรวจสอบและ 

น�าข้อมูลจากสือ่ออนไลน์มาใช้ในข่าวเป็นการท�างานโดยผู้ส่ือข่าวเอง	ประเดน็ส�าคญัคือ	สือ่มวลชนเหน็ความส�าคัญของการน�าข้อมลู 

จากสื่อออนไลน์มาใช้	 เพราะมีประโยชน์ต่อการรายงานข่าว	 แต่ก็พบข้อผิดพลาด	 ข้อจ�ากัด	 และมีความไม่แน่ใจต่อการใช้งาน 

ให้ถูกต้องและเหมาะสม

	 	 กระบวนการในการหาข้อมูลและได้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์มาน้ันเกิดจากการมอนิเตอร์และติดตามความเคลื่อนไหว 

ของการสนทนา	การโพสต์	และการแบ่งปันข้อมลูของผูใ้ช้สือ่บนสือ่สงัคม	ได้แก่	เฟซบุค๊	ทวติเตอร์	อินสตาแกรม	แอพพลเิคชัน่	LINE	 

ยทูปู	และเวบ็ไซต์ต่างๆ	โดยคัดเลอืกจากข้อมลูทีม่คีนพดูถงึหรอืบอกต่อจ�านวนมาก	ซึง่พจิารณาจากยอดผูเ้ข้าชม	จ�านวนการแสดง 

ความคดิเหน็	และจ�านวนการแบ่งปัน	นอกจากนี	้ยงัตดิตามข้อมลูจากผู้ทรงอทิธพิลบนโลกออนไลน์	เช่น	เพจเฟซบุค๊ทีม่คีนตดิตาม 

จ�านวนมาก	บคุคลทีม่ช่ืีอเสียง	และผู้เชีย่วชาญด้านต่างๆ	เพือ่เลือกข้อมลูมารายงานข่าว	รวมถึง	ข้อมลูทีส่่งต่อทางแอพลเิคชัน่	LINE	 

ซึ่งมาจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ	

	 	 สื่อท้องถิ่นมีทีมงานจ�านวนน้อยในการหาข้อมูลข่าวจึงพ่ึงพาข้อมูลจากออนไลน์มากกว่ามากข้ึน	 โดยใช้ข้อมูล 

จากเครือข่ายที่มี	 เช่น	 กลุ่มกู้ภัย	 กลุ่มองค์กรท้องถิ่น	 กลุ่มข้าราชการ	 และหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่	 จุดอ่อนคือ	 

อาจมีความผิดพลาดในกระบวนการได้ง่าย	เพราะขาดการตรวจสอบที่เป็นระบบ	และมีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลจากเครือข่าย

	 	 นอกจากนี	้สือ่ท้องถิน่ยงัเลอืกใช้ข้อมลูจากสือ่ออนไลน์ทีม่คีนสนใจจ�านวนมาก	เพราะถอืว่าเป็นข้อมลูทีเ่ป็นกระแสสงัคม	 

และช่วยดึงความสนใจจากผู้รับสารได้	แต่ข้อจ�ากัดคือ	เมื่อมีการน�าเสนอเรื่องเดียวกันโดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม	และขาดก�าลังคน

ที่จะค้นคว้าเพื่อต่อยอดประเด็น	การน�าเสนอข้อมูลข่าวจะคล้ายกันในหลายสื่อ	

	 	 อย่างไรก็ตาม	สือ่ท้องถิน่ให้ความส�าคญัต่อประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัคนในชมุชนและท้องถิน่	โดยเลอืกน�าเสนอก่อนเพราะ

มีความใกล้ชิด	และสามารถตรวจสอบข้อมูลจากในพื้นที่และเครือข่ายได้ง่ายกว่า	

	 	 ท้ังน้ี	 กระบวนการในการคัดกรองและตัดสินใจเลือกข้อมูลเป็นกระบวนการที่ผู ้สื่อข ่าวหรือบรรณาธิการ 

เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล	 และอาจมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่ให้บริบทเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มเติม	 แต่เนื่องจากองค์กรสื่อท้องถิ่น 

มีขนาดเล็ก	 กระบวนการนี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ส่ือข่าวที่ต้องรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณของผู้รับผิดชอบเนื้อหาเป็นหลัก																			 

ในบางคร้ังพบว่า	ผูส้ือ่ข่าวบางคนยังขาดความเข้าในเรือ่งหลกัจรยิธรรม	หรืออาจมมีาตรฐานในการตดัสนิใจในการเลอืกใช้ข้อมลู

ที่แตกต่างกัน

สรุป	จุดอ่อนที่พบจากการใช้ข้อมูล	UGC	ทั้ง	2	โมเดลของสื่อ	คือ

	 	 -	กระบวนการได้มา	และ	กระบวนการตรวจสอบข้อมูล

	 	 -	 กระบวนการในการน�ามาใช้	 เช่น	 การตัดต่อ	 ดัดแปลง	 อาจน�าไปสู่การบิดเบือนข้อมูล	 ละเมิดสิทธิ	 หมิ่นประมาท	 

เกิดความเสียหายและปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

	 	 -	 การน�ามาเผยแพร่	 พบการอ้างอิงที่มาข้อมูลที่ไม่ชัดเจน	 และการน�าเสนอข้อมูล	 UGC	 ที่ใส่ความเห็นเข้าไป 

ในการรายงานข่าว	เพื่อให้น่าสนใจ	โดยขาดการอธิบาย	ให้ความรู้	หรือหาทางออกให้สังคม
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ลักษณะของผู้รับสารในการใช้สื่อออนไลน์ 

	 	 โมเดลลักษณะการรับ	 ใช้งาน	 และบอกต่อข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของคนทั่วไป	 แสดงเห็นให้ว่า	 ผู้รับสารมีระดับของ		 
2 “การรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั”	(Digital	Literacy)	ท่ีแตกต่างกัน	ในระดบัของการรูเ้ท่าทันข้อมลูบนโลกออนไลน์น้อย	พบปัญหาการ

เชือ่เพือ่น	ครอบครวั	และบคุคลท่ีคดิว่าน่าเช่ือถอื	เมือ่ได้รบัข้อมลูออนไลน์	กลุม่คนเหล่านี	้จะแชร์	บอกต่อ	และเชือ่ในข้อมลูทนัที

โดยขาดการตรวจสอบ	ซึง่ผลน�าไปสูก่ารเสพข้อมลูทีบ่ดิเบอืน	หรอืเข้าสูก่ระบวนการเป็นส่วนหนึง่ของผูแ้พร่กระจายข่าวลอื	รวมถงึ	

มโีอกาสเปิดรบัต่อเนือ้หาท่ีเรยีกว่า	3 “ขยะออนไลน์”	คือเนือ้หาทีม่คีวามเสีย่งต่อความไม่เหมาะสม	เช่น	โฆษณาชวนเชือ่	สือ่ลามก

อนาจาร	และเนื้อหาที่มีความรุนแรง	ลักษณะของการเสพข้อมูลออนไลน์คือ	รับและบอกต่อเลย	หรือ	รับและเชื่อในสิ่งนั้นทันที

	 	 ส่วนคนกลุ่มท่ีมีความเข้าใจและรู้เท่าทันข้อมูลบนโลกออนไลน์จะเข้าใจว่า	 ข้อมูลทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นด้วยองค์ประกอบ

การเล่าเรื่องเพื่อเป้าหมายในการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ	 ซึ่งอาจท�าให้ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือนได้ไม่มากก็น้อย	 หากมี

ความรู้เท่าทันในเรื่องนี้	ผู้รับสารจะมีการระวังในเรื่องของการแชร์และบอกต่อข้อมูล	และมีกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูล	 

โดยให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบจากสื่อกระแสหลัก	 แม้บางคร้ังสื่ออาจมีการผิดพลาด	 แต่ผู้รับสารคิดว่า	 สื่อควรเป็นที่พ่ึง 

การรับ - ใชงาน - บอกตอขอมูลจากสื่อออนไลนของคนทั่วไป

Digital Literacy
นอย

Digital Literacy
มาก

ถูกชักจูงใหมีความรูสึกและ
ความเห็นตามขอมูลไดงาย

เชื่อคนที่แชรมาซึ่งเปนเพื่อน
 

คนรูจัก คนที่ชื่นชอบ

มีโอกาสไดรับเนื้อหาที่เปน
“ขยะออนไลนไดงาย”

เขาใจการประกอบสราง
วิเคราะห แยกแยะเนืื้อหา

ออนไลนได
ไมหลงเชื่อ หรือตกเปนเหยื่อขอมูล

ที่ไมเหมาะสมบนโลกออนไลน

คนหาขอมูล ตรวจสอบขอมูล
 

วิพากษขอมูล

มีเหตุผล รับขอมูลหลากหลาย

รับ UGC 
จากสื่อออนไลน

เชื่อและรูสึกรวม
แชรตอเลย

ตรวจสอบ
ขอมูล

รับ UGC 
จากสื่อออนไลน

แชรตอ/มีสวนรวม
เมื่อเนื้อหามีคุณคา

2	 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล	 (Digital	 Literacy)	 ประกอบด้วย	 (1)	 พลเมืองมีความรับผิดชอบ	 คือ	 สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีที่หลากหลาย	 รู้และตัดสินใจได้ในเรื่องความปลอดภัย	
การใช้เวลา	กฎระเบียบ	สิทธิส่วนบุคคล	สามารถวิเคราะห์เนื้อหา	 เลือกสรร	และน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้	สามารถสร้างเนื้อหาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีความรับผิด
ชอบและจริยธรรมในการน�าเสนอข้อมูล	 และเรียกร้องให้มีการแก้ไขเม่ือได้รับผลกระทบได้	 (2)	 พลเมืองที่มีส่วนร่วม	 คือ	 ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้างกลุ่ม	 ชุมชนออนไลน์	 สื่อสารอัตลักษณ์และใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มได้	โดยค�านึงถึงจริยธรรมและสิทธิในการเข้าถึง	และผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น	(3)	พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม	คือเข้าใจระบบและโครงสร้างสื่อดิจิทัล	
เทคโนโลย	ีผลต่อการเปลีย่นแปลง	ค�านงึถงึสิทธ	ิเสรีภาพและความรับผิดชอบในการใช้ส่ือ	และผลกัดนัให้มีการน�าไปใช้ประโยชน์เพือ่การแก้ไขปัญหาระดบัโครงสร้างและวฒันธรรมในสงัคมได้
3	"ขยะออนไลน์”	คือเนื้อหาที่มีความเสี่ยงต่อความไม่เหมาะสม	เช่น	โฆษณาชวนเชื่อ	สื่อลามกอนาจาร	และเนื้อหาที่มีความรุนแรง
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ในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล	 ผู ้ใช ้ ส่ือที่มีความรู ้ เท ่าทันสื่อดิจิทัล	 (Digital	 Literacy)	 สูงจะสามารถวิเคราะห	์ 

แยกแยะข้อมูลอย่างมีเหตุผล	 ตั้งค�าถามกับความน่าเช่ือถือ	 และคุณค่าของข้อมูล	 ดังนั้น	 กลุ่มนี้	 จะไม่แชร์ข้อมูลต่อง่ายๆ	 

แต่จะเลือกเฉพาะสิ่งที่สนใจ	คิดว่ามีประโยชน์	และตรงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการขับเคลื่อน

	 	 ดังน้ัน	 สื่อยังมีบทบาทส�าคัญในการเป็นผู้ตรวจสอบและอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์	 ในขณะเดียวกัน	 

มาตรฐานในการปฏิบัติต่อข้อมูลออนไลน์ในการ	 รับ	 –	 ใช้	 –	 ผลิต	 สามารถปรับใช้มาตรฐานของสื่อมวลชนกับผู ้ใช ้

บนโลกออนไลน์ร่วมกันได้	 และยิ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้า	 “ร่วมกันสร้างมาตรฐานในการใช้ส่ือออนไลน์ร่วมกัน 

ผ่านการกระท�าที่มีมารยาท เข้าใจเรื่องหลักความถูกต้อง และการไม่ละเมิดผู้อื่น”

กรณีศึกษาตัวอย่างการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในต่างประเทศ

	 	 รูปแบบการใช้	UGC	ในต่างประเทศ	มีระบบการจัดการข้อมูล	และพัฒนาช่องทางการน�าเสนอ	UGC	อย่างเป็นระบบ	

ทั้งในลักษณะที่ผสมผสานอยู่กับรายงานข่าว	และการสร้างแพล็ตฟอร์มแยกเฉพาะส�าหรับการรวบรวมและน�าเสนอข้อมูลด้วย	

	 	 Mysun.co.uk	 เป็นเว็บไซต์ลูกของหนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษที่แยกออกมาจากเว็บไซต์ข่าวหลัก	 เพ่ือเป็น

พื้นท่ีของผู้อ่านมามีส่วนร่วมในการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ	 นอกจากนั้นยังมีการพัฒนารูปแบบของการประสานความร่วมมือ 

ในการท�าข่าวร่วมกันระหว่างผู้ส่ือข่าว-กองบรรณาธิการ-ผู้รับสาร/นักข่าวพลเมือง	 และยังมีหน่วยงานเฉพาะในการจัดการ 

ข้อมลูจากผูอ่้าน	ทัง้การค้นหา	ตดิตาม	ตรวจสอบ	และคดัเลอืกมาใช้	ซึง่เป็นการแบ่งเบาภาระของกองบรรณาธกิารและผูส้ือ่ข่าว

	 	 หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของประเทศอังกฤษ	มีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า		Comment	is	Free	(CiF)	ซึ่งเป็นพื้นที่เปิด

ให้คนมาแสดงความเหน็	วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ	กัน	โดยจะมคีนกลางในการเป็นผูค้วบคุมดแูลการแสดงความเหน็	

และการคัดเลือก	UGC	 ขึ้นมาน�าเสนอบนเว็บไซต์อย่างเหมาะสม	 รวมถึงประสานและกระตุ้นผู้รับสารให้มามีส่วนในการแสดง

ความเห็นต่อประเด็นต่างๆ	ด้วย	 จากแพล็ตฟอร์มนี้	 เดอะการ์เดียนพบว่าสิ่งที่ได้จากการดึงเนื้อหาจากบล็อกและสื่อสังคมเปิด

ช่องทางการมีส่วนร่วมเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามากจากผู้อ่าน

	 	 โมเดลของหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนใช้ชื่อว่า	“Open Journalism”	ไม่ใช่แค่การมอนิเตอร์หรือดึงเอา	UGC	จาก

คนอ่านมาใช้เท่านั้น	แต่มีหลักการที่ส�าคัญคือ	ต้องมีรูปแบบของการกระตุ้นการมีส่วนร่วม	มีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน	เปิดให้มี

การโต้เถียง	หารือ	ปรึกษา	และผู้อ่านแสดงความเห็นต่อประเด็นและหัวข้อข่าวที่เดอะการ์เดียนก�าลังท�าอยู่ได้	โดยเปิดพื้นที่บน

เวบ็ไซต์ข่าวของตัวเองให้คนตดิตามการตดัสนิใจในประเดน็ข่าวของกองบรรณาธกิาร	ช่องทางนีเ้รยีกว่า	“the daily newslist” 

ซึ่งบอกสิ่งที่กองบรรณาธิการก�าลังเลือกและพัฒนาที่การรายงานข่าวชิ้นต่าง	ๆ

	 	 การสร้างพื้นที่เฉพาะเพื่อน�าเสนอ	UGC	 ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าว	 ของหนังสือพิมพ์	 New	 York	 Times	 มีการ 

คดักรองข้อความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นข่าวเพือ่ไปต่อยอดท�าสารคดข่ีาวเร่ืองยาว	โดยมกีารน�าความเหน็จากผูอ่้าน

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นมาสะท้อนมุมมองเป็น	“reader’s perspective”	ใส่ประกอบไว้ในเรื่อง	ในส่วนที่ตรงกับประเด็นข่าว	

เป็นการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อมุมมองประเด็นข่าวต่างๆ	 ได้	 และช่วยกระตุ้นการเข้ามา

แสดงความเห็นที่มีสาระ	ซึ่งการท�าลักษณะนี้	เหมาะกับข่าวที่สะท้อนมิติทางสังคม
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  การจัดระบบและการมีแพลตฟอร์มในการใช้งานข้อมูลจากสื่อออนไลน์เป็นวิธีท่ีสื่อต่างประเทศท�าและแตกต่าง 

กบัส่ือในไทย ส่ิงทีพ่บคอื เมือ่มกีารจดัระบบ จะเพิม่ความสามารถในการใช้ข้อมลูจากสือ่ออนไลน์ให้มปีระโยชน์ และป้องกนั 

ความผิดพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ได้ ดงันัน้ ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาการใช้ข้อมูลจากสือ่ออนไลน์ในประเทศไทยคอื การพฒันา

กระบวนการในการได้มา การน�าไปใช้ การคัดกรอง และการสร้างแพลตฟอร์มการน�าเสนอเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

อย่างเป็นระบบระหว่างผู้รับสารและผู้ผลิตสื่อ
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04
การสร้างมาตรฐานในการสร้างระบบการใช้ข้อมูล

จากสื่อออนไลน์ในกองบรรณาธิการ
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	 	 การสร้างมาตรฐานในการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์	 คือ	 การสร้างระบบในกระบวนการหาและการจัดการข้อมูลจาก 

ผู้ใช้สื่อให้ได้มาตรฐาน	และเป็นสิ่งที่คนทั้งองค์กรเข้าใจภารกิจและหลักในการท�างานร่วมกัน

	 	 กระบวนการต้องมีระบบในการสร้างเครือข่ายกับผู้รับสาร	 สร้างชุมชนในแต่ละเร่ือง	 มีความร่วมมือกับชุมชนเฉพาะ

เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งในโลกออนไลน์	และ	ออฟไลน์	และต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในการสื่อสารกับกลุ่มเครือข่าย	เพื่อให้มีส่วนร่วม 

ในกระบวนการ	 จะช่วยป้องกันปัญหาความผิดพลาด	 และเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากสื่อออนไลน์ให้ได้เต็มที่	 ทั้งนี้ 

การสร้างระบบให้ได้มาตรฐานต้องค�านึงถึงหลักองค์ประกอบ	8	ข้อ	ดังนี้

  • หลักที่หนึ่ง	 การมีทีมงานที่รับผิดชอบในการหา	 รวบรวม	จ�าแนก	ตรวจสอบ	วิเคราะห์	 และวางแผนการน�าข้อมูล 

จากสื่อออนไลน์ไปใช้งาน

  • หลกัทีส่อง	การใช้เครือ่งมอืในการรวบรวมข้อมลูจ�านวนมาก	และ	จ�าแนกให้เป็นระบบในลกัษณะของการใช้เครือ่งมอื

เกีย่วกบั	4 Big	Data	องค์กรสือ่จ�าเป็นต้องมกีารท�างานร่วมกบันกัวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผูพั้ฒนาเทคโนโลย	ีและแพลตฟอร์ม	

เพื่อใช้ข้อมูลจ�านวนมากจากสื่อออนไลน์อย่างเป็นระบบ	และสามารถจ�าแนก	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 เพื่อเป็น 

การช่วยแบ่งเบาภาระการท�างานของทีมงาน	และได้ข้อมูลที่ประมวลผลได้ในจ�านวนมากและเชิงลึกมากขึ้น

  • หลกัทีส่าม	ต้องมกีารจดัระบบ	และวเิคราะห์เนือ้หาจากสือ่ออนไลน์อย่างรูเ้ท่าทนัข้อมลู	เพราะข้อมลูจากสือ่ออนไลน์

มกีารสร้างเน้ือหาเพ่ือเป้าหมายการส่ือสารบางอย่าง	และเพือ่บางกลุม่เสมอ	การฝึกทกัษะการรูเ้ท่าทนัข้อมลู	และการสังเคราะห์

หาบริบทของเรื่องเพื่อหาความเชื่อมโยงและเข้าใจการก�าหนดวาระข่าวสารที่แฝงมาในข้อมูลจากสื่อออนไลน์จะท�าให้ลด 

ความผิดพลาด	และการตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มเคลื่อนไหวหรือข้อมูลที่หวังประโยชน์บางอย่างจากสังคม

  • หลักที่สี่ มีการพัฒนารูปแบบของการตั้งโจทย์เพ่ือการระดมข้อมูล	 ช่องทางการมีส่วนร่วม	 และแพลตฟอร์ม 

ทีจ่ะน�าเสนอข้อมูลจากผู้รบัสาร	เพือ่ให้คนรูสึ้กว่าการมีส่วนร่วมนัน้ได้ถกูน�าไปใช้ประโยชน์	และรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

  • หลักทีห้่า	การพัฒนาเครือข่าย	ก�าหนดบทบาท	และสร้างมาตรฐานการท�างานท้ังจากส่ือและผูใ้ช้สือ่ให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

  • หลกัทีห่ก	มีการให้รางวัล	(Incentive)	เพือ่กระตุ้นความต้องการมส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู	เช่น	การให้พ้ืนทีน่�าเสนอ

ผลงาน	หรอื	การสร้างความรู้สกึเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ	ด้วยการรบัฟัง	และใช้ประโยชน์จากข้อมลูของผูรั้บสารทีส่่งเข้ามา

อย่างประจกัษ์ชดั	และทีส่�าคญัคอื	ควรสร้างชุมชนของผูร้บัสารทีก่องบรรณาธกิารมส่ีวนร่วมในการปฏสิมัพนัธ์ด้วยอย่างสม�า่เสมอ	

  • หลักที่เจ็ด	รูปแบบการน�าไปใช้	ต้องพัฒนาการเล่าเรื่อง	พัฒนาประเด็น	เพื่อให้	“น�าหน้าสื่อออนไลน์”	และเป็นที่

พึ่งของสังคมในการอธิบาย	และหาทางออกของประเด็น

  • หลักที่แปด	ความถูกต้อง	ความโปร่งใสในการได้มา	และน�าไปใช้	ความสมดุลของข้อมูล	ความน่าเชื่อถือ	และการไม่

ละเมิด

การสร้างมาตรฐานในการสร้างระบบ
การใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในกองบรรณาธิการ

4	Big	Data	คือข้อมูลจ�านวนมาก	และการน�า	Big	data	มาใช้	คือเทคนิค	หรือเทคโนโลยีในการกลั่น	หรือวิเคราะห์	สกัด	เอาคุณค่าออกมาจากขู้อมูลขนาดใหญ่	ซึ่งเกินขอบเขตหรือขีดจ�ากัด
ของการจัดการข้อมูลแบบเดิมๆ	โดย	Big	Data	มีองค์ประกอบส�าคัญคือ	Volume	ปริมาณของข้อมูลจะมากมายมหาศาลจนไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลรูปแบบเดิมๆ	ได้	หรือถ้า
เก็บได้ก็อาจจะยากและซับซ้อน	Velocity	หรือความเร็ว	คือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	โดยข้อมูลนั้นจะมีค่าในเวลา	ณ	จุดนั้น	และจดหมดค่าเมื่อเวลาผ่านไป	การน�าเอาข้อมูลชนิดนี้มาใช้
ต้องมีการประมวลผลที่รวดเร็วทันต่อเห็นการณ์	และVariety	หรือความหลากหลาย	ข้อมูลที่มีความหลากหลายทางโครงสร้าง	ท�าให้ไม่สามารถที่จะจัดเก็บหรือแยกหมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ	
หรือมีรายละเอียดปลีกย่อย	หรือรูปแบบในการจัดการข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของข้อมูล
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05
การสร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานในการเลือกใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์
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	 	 การเลอืกใช้ข้อมลูจากสือ่ออนไลน์มีหลกัทีใ่ช้ในการพจิารณาคอื	หลกัคณุค่าข่าวในเชงิผลกระทบ	และหลกัในการน�าข้อมลู 

ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม	ควบคูไ่ปกบัการเลอืกเรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจของคน	แต่ต้องค�านงึว่า	ไม่ใช่ว่าข้อมลูจากสือ่ออนไลน์

ทุกชิ้นควรน�าเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์	 หรือสื่อกระแสหลัก	 ท้ังน้ี	 สรุปหลักในการพิจารณาคุณค่าของสื่อออนไลน์ส�าหรับ 

การรายงานข่าวได้ดังนี้

	 	 -	 UGC	 ควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนในสังคม	 สามารถเป็นตัวแทน	หรือตัวอย่างของประเด็นที่จะสะท้อนให้สังคมเข้าใจ	

ระมัดระวัง	เตือน	อธิบาย	หรือ	กระตุ้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข	หาทางออกของปัญหาร่วมกัน	

	 	 -	 UGC	ควรเป็นเรือ่งทีเ่ช่ือมโยงกบัประโยชน์สาธารณะได้	ถ้าน�าเสนอแล้วสามารถอธบิาย	ขยายความสูก่ารแก้ไขปัญหา	

รวมไปถึงใช้ประโยชน์ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสู่การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้	

	 	 -	 UGC	ประเภทเพื่อสร้างความบันเทิง	เช่น	น�ามาใช้เพื่อสร้างความข�าขัน	และสีสันของรายการข่าว	ต้องพิจารณาว่า

ไม่ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ของคน	เช่น	ไม่ล้อเลียนการใช้ภาษา	ภาษาถิ่น	ชาติพันธุ์	และเพศสภาพที่แตกต่าง

	 	 -	 UGC	ที่อาจผลกระทบเชิงลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	และไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม	สื่อมวลชนไม่ควรเลือกมาน�าเสนอ

	 	 นอกจากนั้น	ยังมีรายละเอียดของข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์และเป็นเนื้อหาที่พึงระวังเป็นพิเศษ 

ในการเลอืกมาน�าเสนอ	ซึง่เป็นเนือ้หาทีม่ผีลต่อการรบัรูท้ีไ่ม่เหมาะสมของผูร้บัสาร	อนัจะส่งผลต่อทศันคต	ิวธิคีดิ	และการแสดงออก 

ต่อผู้อื่นในสังคม	ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้	

การสร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานในการเลือกใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์
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 เน้ือหาท่ีมีการละเมิดสิทธิ หมายถึง เน้ือหาท่ีไปกระทบตอสิทธิสวนบุคคล ช่ือเสียง เกียรติยศ ของผูอ่ืน 
จนทำใหผูนั้นถูกดูหมิ่น และเกลียดชัง หากพิจารณาแลวการนำเสนอจะเกิดผลเสียหาย ตอผูที่อยูในขอมูล
และผูที่เกี่ยวของ ทางเลือกที่หนึ่ง คือไมนำเสนอออกอากาศ ทางเลือกที่สอง คือหากจำเปนตองใชควรมี
การปกปดสิ่งที่ระบุตัวตนของผูที่อาจไดรับความเสียหาย

เนื้อหา UGC ที่มีการละเมิดสิทธิ

 เนื้อหาที่เปนขาวลือ หมายถึง ขอมูลที่ไดยิน ไดฟง แตยังหาแหลงที่มาของขอมูลที่แทจริงยังไมได 
และยังไมสามารถพิสูจนไดวาเปนความจริงหรือไม ลักษณะของขอมูลดังกลาว จะมีการสงตอในพื้นที่ 
สื่อออนไลน ซึ่งถาหากเปนขาวลือที่ไมจริง และถูกเผยแพรออกไป จนกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน 
ผูปลอยขาวตองมีความผิด และรับผิดตามกฎหมาย นอกจากนั้น ในเชิงจริยธรรม ยังมีผล ตอการคิด 
และทัศนคติของคนในสังคม ขาวลืออาจทำใหเพิ่มความขัดแยง และเกลียดชังได

เนื้อหา UGC ที่เปนขาวลือ

เนื้อหา UGC ที่มีความรุนแรงและอนาจาร

พฤติกรรมความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความกาวราว การนำเสนอท่ีกอใหเกิดความ 
รูสึกที่รุนแรง ตอจิตใจของผูชม เชน ความโกรธ ความหดหู ความเศรา ควมเครียด ความสะเทือนใจ 
อยางรุนแรงอันกอใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ                                                                                                                
พฤติกรรมที่ใชความรุนแรงตอตนเอง ตอผูอื่น สิ่งมีชีวิต และวัตถุ                                                            
การใชอาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระทำในรูปแบบตางๆ รวมถึงเนื้อหาที่มีองคประกอบ
ของการทำใหเกิด ความรูสึกกลัว ตื่นตกใจ นาเกลืยด และ สยดสยอง                                        
การนำเสนอที่ทำใหเกิดความรูสึกขัดแยง มีอคติ เลือกปฏิบัติ เหมารวม และตัดสินผูอื่น จนนำไปสู 
การละเมิดสิทธิของบุคคลหรือกลุมคน และการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย                                      
ภาพ เสียง และ เน้ือหาท่ีลามกอนาจารท่ีอาจทำใหเกิดการเรียนรูท่ีไมเหมาะสมตอพฤติกรรมการแตงกาย 
การแสดงออกทางเพศ การลวงละเมิดทางเพศ การสนทนาหรือขอความท่ีมีความลอแหลมตอการนำเสนอ 
ที่ไมเหมาะสมเรื่องเพศ หรือสรางทัศนคติทางลบเกี่ยวกับเพศตางๆ ในสังคม

1.

2.

3.

4.

5.
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	 	 การพจิารณาเนือ้หาทีพ่งึระวงัข้างต้น	ในเชิงจรยิธรรมและจรรยาบรรณสือ่	หากข้อมลูจากสือ่ออนไลน์ทีม่เีน้ือหาพึงระวงั

ไม่มคีณุค่าเชงิข่าวทีจ่ะแก้ปัญหา	หรอื	สร้างความเปล่ียนแปลงในสังคม	แต่กลบัท�าให้เกดิผลเสยีต่อผูอ้ยูใ่นเนือ้หา	และอาจท�าให้

เกดิพฤติกรรมลอกเลยีนแบบ	สือ่ไม่ควรน�าเสนอ	และควรพจิารณาหลกัทางกฎหมายควบคู่กนั	โดยมหีลกัเกณฑ์พจิารณาเพิม่เตมิ

ประกอบ	ดังนี้	

	 	 -	 หากคลิปมีความรุนแรงและอนาจาร	 ไม่ควรน�าเสนอ	 แต่อาจใช้การใช้ภาพนิ่งจากคลิปน�ามาเซนเซอร์	 ปิดข้อมูล 

ที่ไม่เหมะสม	เช่น	รูปร่างหน้าตา	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงบุคคลในภาพ

	 	 -	 หากสามารถอธิบายเรื่องด้วยการตัดต่อ	ดัดแปลง	ท�าเป็นกราฟิก	การ์ตูน	ภาพวาด	ทดแทนการใช้ภาพที่รุนแรงและ

อนาจารได้	ควรเลือกรปูแบบการน�าเสนออืน่แทนการใช้	UGC	ท่ีมคีวามรุนแรงน้ัน	โดยใช้เนือ้หาข้อมลูจาก	UGC	เป็นเพียงข้อมลู

ในการพัฒนารูปแบบการน�าเสนอเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วน

	 	 -	 ไม่ควรมีการวนซ�้าภาพและคลิปที่ตอกย�้าความรุนแรงในการน�าเสนอ

	 	 -	 ควรมีการอธิบายและให้บริบทของเรื่องราว	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อประเด็นมากกว่าแค่น�าเสนอว่ามีอะไรเกิดขึ้น

ในเหตุการณ์

	 	 -	 ควรมีการน�าเสนอมุมมองจากทุกฝ่ายในครั้งเดียวกัน	 เพ่ือให้ลดความเป็นอคติต่อการรับข้อมูล	 และเคารพสิทธิ 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

	 	 -	 ค�านึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	 สิทธิมนุษยชน	 ด้วยการเลือกใช้ค�า	 ภาษา	 และรูปแบบการน�าเสนอที่ไม่เป็น 

การเหมารวม	เช่น	การใช้ค�าเรยีกท่ีตดัสนิ	หรอืเหมารวมเป็นกลุม่	การใช้ค�าทีก่ระตุน้ความรู้สกึเกลยีดชงัขัดแย้ง	(Hate	Speech)	

	 	 -	 การใช้ภาพทีร่นุแรงหรอือนาจาร	ควรมกีารขึน้ข้อความเตอืนถึงความไม่เหมาะสมของเนือ้หา	และการใช้วจิารณญาณ

ในการรับชม

	 	 -	 ควรได้รับอนุญาตการน�าเสนอจากผู้ที่อยู่ในคลิปและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 -	 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาหลายแหล่งที่มา	 และหาต้นทางของข้อมูลให้เจอก่อนน�าเสนอ	หากไม่สามารถระบุที่มา	

และยืนยันได้	ต้องไม่น�าเสนอเป็นข่าว

	 	 -	 ในกรณ	ีUGC	ท่ีเป็นการถ่ายทอดสดบนส่ือสงัคม	เช่น	Facebook	Live	โดยมเีนือ้หาทีม่คีวามรุนแรง	เช่น	การท�าร้าย

ตัวเอง	ทะเลาะวิวาท	ข่มขืน	ไม่สุภาพ	อนาจาร	องค์กรสื่อต้องใช้วิจารณญาณคาดเดาเหตุการณ์ว่าจะมีทิศทางในการพัฒนาไป

ในทางที่รุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่	สิ่งที่ควรท�าคือ	งดเว้นการแชร์ หรือน�าเสนอการถ่ายทอดสดบนสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมไปใช้

ในการรายงานข่าว

	 	 -	 เนื้อหาที่อาจท�าให้เกิดความไม่เหมะสมต่อการใช้ภาษา	 ไวยกรณ์ทางภาษา	การใช้ภาษาที่ล่อแหลม	สื่อความหมาย 

ในเชิงลบ	ก้าวร้าว	ดูหมิ่น	ค�าไม่สุภาพ	ควรมีการดูดเสียงในการใช้น�าเสนอ	หรือใช้เป็นเพียงภาพ	insert	ประกอบการบรรยาย	

และอธิบายเนื้อหาของการรายงานข่าวโดยไม่ปล่อยเสียงจากเหตุการณ์จริง
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love

กรณีที่ตำรวจแตงงานกับเพศเดียวกัน

แนวทางการพิจารณา เม่ือนำเสนอแลว ตำรวจถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคล ถูกตรวจสอบ 
จากตนสังกัดโดยไมใชความผิดทางวินัย และสังคมไมไดประโยชน จากการนำเสนอขาวน้ี

แนวทางปฏิบัติ ส่ือไมควรนำ UGC เร่ืองดังกลาวมาเสนอเปนขาว แมจะเปนกระแส
ความสนใจบนโลกออนไลน ก็ใหเปนเรื่องการแลกเปลี่ยนความเห็นบนออนไลนไป
หากสื่อตองการนำเสนอประเด็น อาจตอยอดประเด็นในเชิงบวกของความหลาก
หลายทางเพศในอาชีพ เปนตน

กรณีการทำรายรางกาย เชน สามีทำรายภรรยา 

แนวทางการพิจารณา ประเด็นเร่ืองการละเมิดสิทธิสวนบุคคล โดยจะเกิดผลตอเน่ืองตอผูอยู
ในคลิปอยางไร หากนำเสนอแลวจะนำไปสูการชวยเหลือไดหรือไมและควรพิจารณา พ.ร.บ.
คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว ป 2550 ท่ีระบุในมาตรา 9 วา เม่ือมีการ
แจงตอเจาหนาที่ตำรวจ หามมิใหผูใดลงพิมพ โฆษณา หรือเผยแพรตอสาธารณชนดวย
วิธีใด ๆ ซ่ึงภาพ เร่ืองราว หรือขอมูลใด ๆ อันนาจะทำใหเกิดความเสียหายแกผูกระทำความ
รุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวในคดี  

แนวทางปฏิบัต ิ การนำเสนอตองปกปดตัวตนและขอมูลสวนตัวของผูอยูในคลิป และผูที่
เก่ียวของ เพ่ือไมใหสามารถเช่ือมโยงตัวตนได การเบลอภาพ การเลือกใชมุมกลองจากคลิป 
การนำเสนอโดยใหบริบทประกอบการรายงานขาวเพื่อสะทอนปญหาในสังคม

กรณีคลิปอุบัติเหตุ

แนวทางการพิจารณา ปจจัยเรื่องของการละเมิดสิทธิของผูเสียชีวิต ครอบครัว
ของผูเสียหาย ภาพลักษณะใดท่ีจะไมละเมิดในการนำเสนอ ปจจัยเร่ืองความรุนแรง 
ความสยอดสยอง นากลัว ที่มีผลตอความคิด ความรูสึก และการหลอหลอม
รสนิยมของสังคม

แนวทางปฏิบัติ ไมเลือกคลิปท่ีมีความรุนแรงในลักษณะท่ีเห็นศพ เลือด หรือภาพ
ขณะเกิดอุบัติเหตุที ่มีผลตอความรูสึกของผูชม หรือ เลือกใชการทำกราฟก
ประกอบการอธิบายเหตุการณแทน การนำเสนอคลิปอุบัติเหตุ ไมควรวนภาพซ้ำ
หลายรอบในการรายงานขาว

คลิปเด็ด
เกิดอุบัติเหตุตรงถนนราชประสงค เวลา 19:00 น. เสียชีวิต 3 คน (คลิป)
www.youtube.com/คลิปเด็ด
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06
การสร้างมาตรฐานในกระบวนการหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์
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การสร้างมาตรฐานในกระบวนการหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์

หัวใจของขอมูลที่ไดจากออนไลน 
ความถูกตอง ความโปรงใสในการ

ไดมา ความสมดุลของขอมูล 
ความนาเชื่อถือ และการไมละเมิด

โมเดลการสรางมาตรฐานใน “กระบวนการหา และ จัดการ UGC”

กระบวนการหาขอมูลจากสื่อออนไลน มีเกณฑการคัดเลือกประกอบดวย การใช คุณคาขาว
การเลือกเนื้อหาที่ตองการใช (WHAT) เลือกกลุมที่ทำการระดมขอมูลหรือหาขอมูล UGC 

(WHO) และวางแผนกระบวนการในการไดมา (HOW) จากไหน เรื่องอะไร จากใคร

UGC HUB 
(ทีมรายการ ทีมบก. 

ทีมเฉพาะ ทีม new media)
มีการสรางทีมงานที่

รับผิดชอบเรื่อง UGC โดยเฉพาะ   

แบบที่ 1 กระบวนการในการ ระดม
ขอมูล และหาขอมูลจากออนไลน 
(Crowdsourcing & Monitoring)

• ใชในกระบวนการรายงานขาวเปนประจำ
รายวัน
• ใชกับเหตุการณขาวดวน (Breaking News) 
ที่ตองการขอมูลจากพื้นที่
• ใชในกรณีประเด็นเฉพาะที่ตองการขอมูล
จำนวนมาก

• ใชกับการทำขาวเชิงสืบสวน ขาวเชิงลึก 
ขาว Data Journalism ที่ตองการการมี
สวนรวมจากสังคม

แบบที่ 2 กระบวนการสราง
การมีสวนรวมระหวางผูรับสาร

กับกองบรรณาธิการขาว
(Participatory journalism)

เครือขายผูรับสาร
• สรางชุมชนออนไลน
• เปนสมาชิกและสรางความสัมพันธ
กับชุมชนออนไลนกลุมตางๆระดมขอมูล

โยนโจทยขอขอมูล
มอนิเตอรกระแส การสนทนา 

และขอมูลที่สงตอบนสื่อออนไลน

• มีการให incentive – รางวัล การใหพื้นที่นำเสนอผลงาน 
“สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ” 
• ตองสรางชุมชนความรวมมือและมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิด
• มีการอบรมการเปนสื่อพลเมือง กำหนดบทบาท และ
กระบวนการทำงานรวมกัน

กระบวนการจัดการขอมูล UGC เพ่ือนำไปใช

ใชระบบ Big Data ทั้งการ
รวบรวม จำแนก

จัดระบบ และวิเคราะห – หาความเชื่อมโยง 
เลือกการนำเสนอ วิเคราะหเปาหมาย (Agenda) ของเนื้อหา

นำไปใชในการนำเสนอขอมูล
1. สรางแพลตฟอรมสำหรับนำเสนอ UGC
2. ใชในขาว/รายการ โดยตอยอด ใหคำอธิบาย และ ใหทางออกของเรื่อง

“เดินนำบทสนทนาบนออนไลน”
แนวทางการนำเสนอ เปนเรื่องเดี่ยว เปนสวนหนึ่งของเนื้อหา เปนเรื่องที่ตอยอดประเด็น
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กระบวนการหาขอ้มลูจากสือ่ออนไลนท์�าได ้ 2 ลกัษณะ คอื	

	 	 1.	ท�าโดยกระบวนในการระดมขอ้มลูและและหาขอ้มลูจากสือ่ออนไลน ์	(Crowdsourcing	&	Monitoring)	สามารถใช ้ใน

กระบวนการรายงานขา่วเป น็ประจ�ารายวนั	 ใชก้บัเหตกุารณข์า่วดว่น	 (Breaking	News)	ทีต่อ้งการขอ้มลูจากพืน้ที่	 และใช ้ในกรณี

ประเดน็เฉพาะทีต่อ้งการขอ้มลูจ�านวนมาก

	 	 2.	 	ท�าโดยสรา้งการมสีว่นรว่มระหวา่งผูร้บัสารและกองบรรณาธกิารขา่ว	 (Participatory	Journalism)	ซึง่เหมาะกบัการ

ท�าขา่วเชงิสบืสวน	ขา่วเชงิลกึ	และขา่ววารสารศาสตรเ์ชงิขอ้มลู	(Data	Journalism)	ทีต่อ้งการการมสีว่นรว่มจากสงัคม	

	 	 ทัง้นีใ้นการด�าเนนิการทัง้	 2	 ลกัษณะตอ้งมกีารออกแบบการสือ่สารอยา่งเป น็ระบบ	ประกอบดว้ย	การท�าความรูจ้กัชมุชน

ออนไลนแ์ละเป น็สมาชกิในชมุชนเหลา่นัน้	มปีฏสิมัพนัธก์บัชมุชนออนไลนอ์ยา่งตอ่เนือ่ง	ตอ้งรูแ้หลง่ขอ้มลู	และรูว้ธิกีารปฏสิมัพนัธเ์พือ่

ให ้ไดข้อ้มูล	และขยายแหลง่ขอ้มลูใหห้ลากหลาย	รวมถงึ	มกีระบวนการวเิคราะหค์วามเชือ่มโยงของขอ้มลูและบรบิทของสถานการณ์

ดว้ย	โดยตอ้งอาศยัทัง้การใชเ้ทคโนโลย	ีและการใชค้วามสามารถของทมีงานทีเ่ขา้ใจประเดน็ขอ้มลูขา่วสาร

	 	 การสรา้งมาตรฐานคอื	 การก�าหนดแนวทางในการปฏบิตักิารหาขอ้มลูจากสือ่ออนไลนท์ัง้สองลกัษณะใหเ้ป น็แนวทางทีท่มี

งานในทกุสว่นของกองบรรณาธกิารเขา้ใจและปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั	มอีปุกรณ ์	เครือ่งมอื	และแนวปฏบิตัติอ่เรือ่งทีม่คีวามออ่นไหว

เพือ่ประกอบในการพจิารณาดว้ยมาตรฐานคิดเดยีวกันทัง้องคก์ร

	 	 การสรา้งเครอืขา่ย	การสรา้งชมุชน	และเป น็สว่นหนึง่ของชมุชนตา่งๆ	เป น็หลกัส�าคัญในกระบวนการระดมขอ้มลูขอ้มลูจาก

สือ่ออนไลนห์ากเป น็การสรา้งชมุชนและเครอืขา่ยเอง	สามารถปฏสิมัพนัธ 	์ท�าความเขา้ใจ	ก�าหนดบทบาท	สรา้งโจทยก์ารหาขอ้มลู

และท�างานรว่มกนั	และพฒันากระบวนการอบรม	ซึง่จะน�าไปสูก่ารสรา้งระบบ	“นกัขา่วพลเมอืง”	ทีม่สีว่นรว่มกบัองคก์รสือ่	

หัวใจของการหา UGC :

• ความถูกตอง และนาเชื่อถือ  ตองมีกระบวนการตรวจสอบขอมูล

• ความโปรงใส ตองชี้แจงใหชัดวาตองการอะไร นำมาใชทำอะไร และการนำมาใชตองระบุที่มาใหชัดเจน

• ความสมดุลของขอมูล ตองมีการหาขอมูลที่รอบดาน มาประกอบการใช UGC

• การไมละเมิด ตองคิดถึงหลักสิทธิ จริยธรรม และมีการคุยกับเจาของ UGC กอนนำมาใชเสมอ
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6.1 กระบวนการตอ้งมทีมีงานทีร่ับผดิชอบหนา้ทีเ่ฉพาะ

	 	 การสรา้งมาตรฐานในการใช 	้UGC	ควรมทีมีงานเฉพาะทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการขอ้มลูจากผู ้ใชส้ือ่	 เพราะขอ้มลูมี

จ�านวนมาก	ถา้ใหผู้ส้ือ่ขา่ว	บรรณาธกิาร	หรอื	โปรดวิเซอรต์ดัสนิใจเองทัง้หมดในการเลอืกใช ้	บางครัง้วจิารณญาณอาจไมต่อบโจทย ์

ความถูกตอ้งเสมอไป	 เพราะขอ้มลูจากสือ่ออนไลนม์คีวามหลากหลาย	 และมเีปา้หมายในการสือ่สารหลากรปูแบบ	 ทมีงานเฉพาะ 

ทีท่�าหนา้ทีจ่ะสามารถใชเ้วลาและเทคโนโลยใีนการตรวจสอบขอ้มลูไดร้อบคอบกวา่ท�าเพยีงล�าพงัคนเดยีว	 ซึง่จะชว่ยท�าใหอ้งคก์รสือ่ 

มกีระบวนการทีไ่ดม้าตรฐาน	และปอ้งกนัความผดิพลาดทางจรยิธรรมไดม้ากขึน้

	 	 ทมีงานเฉพาะนี	้อาจเป น็ทมีงานเลก็ๆ	ในกองบรรณาธกิาร	หรอื	เป น็คนท�างานสว่นหนึง่จากทมีดจิทิลัและสือ่ใหมข่ององคก์ร

สือ่	 โดยอาจโยกยา้ยทมีงานเดมิมาท�า	 หรอื	 สรา้งโครงสรา้งทมีงานใหมก่ไ็ดแ้ลว้แตค่วามเหมาะสมของแตล่ะองคก์ร	 โดยทมีเฉพาะนี ้

ควรมคีณุสมบตัแิละหนา้ทีร่บัผดิชอบ	ดงันี้

	 	 -	 สามารถท�างานใกลช้ดิกับกองบรรณาธิการและฝา่ยผลติ	เพ่ือออกแบบการสือ่สารและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูรว่มกนัได ้ 

	 	 -	 มคีวามเขา้ใจเรือ่งการใชเ้ทคโนโลยแีพลตฟอรม์ตา่งๆ	เพือ่เขา้ถงึขอ้มลู	

	 	 -	 มีเข า้ใจเรื่องเครือขา่ย	 การปฏิสัมพันธ ์	 และการแลกเปลี่ยนเพื่อให ้ ไดข้อ้มูล	 รวมถึงกระตุ น้การมีสว่นรว่มจาก 

คนกลุม่ตา่งๆ	ได ้

	 	 -	 มคีวามรูแ้ละบรบิทขอ้มลู	 และเขา้ใจวธิใีนการหาขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ประกอบการจดัระบบขอ้มลูและตรวจสอบเนือ้หา 

ทีไ่ดจ้ากสือ่ออนไลน ์

	 	 -	 มหีนา้ทีใ่นการคน้หาขอ้มลู	ปฏสิมัพนัธแ์ละสรา้งเครอืขา่ยชมุชน	

	 	 -	 มหีนา้ทีใ่นการรวบรวม	จ�าแนกประเภท	ตรวจสอบขอ้มลู	

	 	 -	 มหีนา้ทีห่าประเดน็ใหม่ๆ 	ในการสรา้งการมสีว่นรว่ม	และออกแบบเนือ้หาทีใ่ชป้ระโยชนจ์าก	ขอ้มลูจากสือ่ออนไลน ์ได ้

Checklist

หรือหนวยงานเฉพาะในการจัดการขอมูลจากสื่อออนไลนหรือยัง

•  เราใชขอมูลจากออนไลนเยอะหรือไม

•  เราผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูล และมีการนำเสนอที่ผิดพลาดในการรายงานขาวหรือไม

•  คนในองคกรมีมาตรฐานจริยธรรม วิจารณญาณในการตัดสินใจใช เลือก ตรวจสอบที่แตกตางกันหรือไม

•  เราโดนวิพากษในการใชขอมูลจากสื่อออนไลนในการรายงานขาวหรือไม

•  เราใชประโยชนจากขอมูลจากส่ือออนไลนไดไมเต็มท่ีและเปนเพียงแค...รายงานขาวกระแสตามออนไลนหรือไม

.....ถาตอบคำถามเหลานี้วา ใช..... 
ก็ควรคิดเรื่องการมี

 UGC Hub ซึ่งเปนทีมงาน หนวยงาน ในการดำเนินการจัดการขอมูลจากสื่อออนไลนในการรายงานขาว

องคกรของคุณถึงเวลามี UGC Hub
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6.2 แนวปฏบิตัใินกระบวนการหาขอ้มลูจากสือ่ออนไลน ์

	 	 ในกระบวนการหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน	์ดว้ยการมอนเิตอรข์อ้มลู	และการระดมขอ้มลู	ควรมหีลักเกณฑเ์ป น็มาตรฐานใน

การปฏบิตังิาน	ดงันี้

	 	 การวางแผนและออกแบบกระบวนการหาขอ้มูลจากสื่อออนไลน ์	 มีหลักส�าคัญคือ	 ขอ้มูลที่ตอ้งการควรมีประโยชน ์ 

ตอ่การรายงานขา่วใหเ้กดิความเขา้ใจและอธิบายเรือ่งราวไดช้ดัเจน	 (ยกเวน้ในกรณทีีต่อ้งการขอ้มลูจากส่ือออนไลนเ์พือ่สรา้งสสีนั 

ใหร้ายการขา่ว	กต็อ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบักลุม่ผูร้บัสาร)	โดยมหีลกัในการออกแบบกระบวนการหาขอ้มลูจากสือ่ออนไลน ์	ดงันี้	

  WHAT จะระดมข อ้มูลอะไรจากผู ร้ับสาร –	 การระดมขอ้มลูจากสือ่ออนไลนจ์�าเป น็เมือ่การรายงานขา่วนัน้ตอ้งการ

ขอ้มลูทีม่จี�านวนมาก	 รวบรวมขอ้มลูทีก่ระจดักระจาย	 ตอ้งการเขา้ถงึขอ้มลูทีอ่ยู ่ในพืน้ทีซ่ึง่สือ่มวลชนเขา้ไมถ่งึ	 มองหาขอ้มลูทีผู่ส้ือ่

ขา่วไมรู่ม้ากอ่น	และขอ้มลูทีเ่ป น็เรือ่งดว่น	 เหตกุารณด์ว่นซึง่ตอ้งการขอ้มลูจากผูอ้ยู ่ในเหตกุารณ ์	 หากมกีระบวนการรวบรวมขอ้มลู 

ทีเ่ป น็มาตรฐาน	 จะท�าให ้ไดข้อ้มลูจ�านวนมากและมคีวามหลากหลายในระยะเวลาทีส่ัน้	 โดยไมต่อ้งลงทนุสงู	 และไมต่อ้งใหท้มีงาน 

ลงพืน้ทีใ่นทกุพืน้ที่	แต่ไดผ้ลเชงิคณุภาพ	

	 	 ดงันัน้	การออกแบบกระบวนการระดมขอ้มลูตอ้งมเีปา้หมายของสิง่ทีต่อ้งการรวบรวม	และแจง้ความจ�านงขอความรว่มมอื

จากเครอืขา่ยใหช้ดัเจน	และทมีงานตอ้งตัง้กรอบในการคดักรองขอ้มลู	เพือ่ให ้ไดข้อ้มลูทีม่คีณุภาพและตรงกบัประเดน็ทีต่อ้งการสือ่สาร	

  WHO จะระดมขอ้มลูจากใครไดบ้ า้ง	–	ในการออกแบบกระบวนการหาขอ้มูลจากสือ่ออนไลน ์	องคก์รสือ่ตอ้งเขา้ใจชมุชน

ออนไลนก์ลุม่ตา่งๆ	 และรูว้ธิกีารในการสรา้งชมุชน	 และกระตุน้การแลกเปลีย่นความเหน็และขอ้มลูของคนในชุมชนใหต้รงกบัเรือ่ง 

ทีต่อ้งการระดมขอ้มลู	

5 Engagement	การสร้างความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและการติดตามของผู้คน	Engagement	ยังใช้พูดถึงการวัดระดับการปฏิสัมพันธ์	ความสัมพันธ์	และการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร
ต่อเนื้อหาข้อมูลต่างๆ	อาทิ	การ	Like,	Comment,	Share	ข้อมูลบนเฟซบุ๊ค	
6	Trending	บนสื่อออนไลน์	คือ	ประเด็น	หรือ	เรื่อง	ที่ก�าลังได้รับความนิยม	โดยในสื่อสังคมประเภทต่างๆ	จะมีการจัดความนิยมของเนื้อหา	หรือ	ประเด็นที่คนก�าลังสนใจเพื่อเป็นทางเลือกใน
การติดตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆ	อาทิ	Google	มีเครื่องมือชื่อว่า	Google	Trends	ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหาค�าต่างๆ	เพื่อดูระดับและแนวโน้มความสนใจต่อค�าที่ใช้ค้นหา
ในช่วงเวลาต่างๆ	หรือบนทวิตเตอร์มี	Trending	Topic	บนทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค	คือ	การจัดอันดับสิ่งที่ก�าลังได้รับความนิยม	หรือพูดถึงมากๆ	ในช่วงเวลาหนึ่ง	แพลตฟอร์ม	Trendsmap	ของ	
YouTube	เป็นเครื่องมือบอกความนิยมในการชมวิดีโอในแต่ละพื้นที่

หลักการ การใหโจทย Crowdsource

• เปาหมายเรื่องที่ชัดเจน ชี้แจงการมีสวนรวมใหชัดเจน

• มีการคัดกรอง จัดระบบ จำแนก และตรวจสอบขอมูลที่

  ไดรับ และติดตอเจาของขอมูล 

• สรางชองทางในการสงขอมูล ที่งายตอการรวบรวม

• คำนึงถึงเรื่องสิทธิ่สวนบุคคลในการนำขอมูลมาใช

• มีพื้นที่นำเสนอ UGC ที่ชัดเจน ใหรูสึกวาเรื่องราวเปน

  สวนหนึ่งของเนื้อหาอยางมีคุณคา

• ทีมงานตองมีการปฏิสัมพันธ พูดคุย แลกเปลี่ยน และ

  สราง engagement ใหนำไปสูการมีสวนรวม

• ทีมงานตองรูจักตั้งคำถามตอขอมูลที่ได เพื่อหาขอมูล

  เพิ่มใหหมดขอสงสัย และเปนการตรวจสอบขอมูล

• อยูในชุมชนออนไลน (Online Community) ที่หลากหลาย 

  และรูเปาหมาย เขาใจกลุมคนที่สื่อสารอยูในชุมชน

  “เขาถึงถูกที่ คือโอกาสเจอขอมูลที่ดี”

• สังเกต และ เขาใจเทรนดของกระแสเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

  ใชเครื่องมือในการดูเทรนดได เชน ดู Trending บนสื่อ

  สังคม การใช Google Trend, Trendsmap หรือ

  แพลตฟอรม ที่มีการรวบรวมขอมูลจากหลากหลายที่ไว

• เขาใจบริบทของขอมูล เพื่อรูวาจะวิ่งตามขอมูล และ

  ตรวจสอบขอมูลอยางไร

• ทีมงานควร ชางสังเกต ติดตามขาวสาร และขอมูล

  เปนประจำ จับทิศทางของ กระแสที่เกิดขึ้นได

หลักการ การมอนิเตอรขอมูล

พฤติกรรมความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกาวราว การนำเสนอที่กอให 
เกิดความรูสึกที่รุนแรง ตอจิตใจของผูชม เชน ความโกรธ ความหดหู ความเศรา ควมเครียด 
ความสะเทือนใจอยางรุนแรงอันกอใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ                                                                                                                
พฤติกรรมที่ใชความรุนแรงตอตนเอง ตอผูอื่น สิ่งมีชีวิต และวัตถุ                                                            
การใชอาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระทำในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงเนื้อหาที่มี 
องคประกอบของการทำใหเกิด ความรูสึกกลัว ตื่นตกใจ นาเกลืยด และ สยดสยอง                                         
การนำเสนอที่ทำใหเกิดความรูสึกขัดแยง มีอคติ เลือกปฏิบัติ เหมารวม และตัดสินผูอื่น จนนำไปสู 
การละเมิดสิทธิของบุคคลหรือกลุมคน และการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย                                      
ภาพ เสียง และ เนื้อหาที่ลามกอนาจาร 
ที่อาจทำใหเกิดการเรียนรูที่ไมเหมาะสมตอพฤติกรรมการแตงกาย การแสดงออกทางเพศ 
การลวงละเมิดทางเพศ การสนทนาหรือขอความที่มีความลอแหลมตอการนำเสนอที่ 
ไมเหมาะสมเรื่องเพศ หรือสรางทัศนคติทางลบเกี่ยวกับเพศตางๆ ในสังคม

6

5
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	 	 ผูท้ีบ่รหิารจดัการชมุชนออนไลนต์อ้งเขา้ใจประเภทของผูท้ีเ่ผยแพรข่อ้มลูอยูบ่นสือ่ออนไลน	์เพราะคนทีแ่ตกตา่งกนั	มผีลตอ่ 

ความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลูทีจ่ะเลอืกมาใช ้	โดยลกัษณะของผูท้ีเ่ผยแพรข่อ้มลูบนสือ่ออนไลน ์	ประกอบดว้ย	

	 	 	 		 •	เป น็ผูม้ปีระสบการณเ์อง	

	 	 	 		 •	เป น็พยาน	หรอืผูเ้กีย่วขอ้งไดฟ้งัเรือ่งราวและน�ามาถา่ยทอดตอ่	

	 	 	 		 •	เป น็เพยีงผูอ้ยู ่ในเหตกุารณท์ีอ่าจไดข้อ้มลูเพยีงบางสว่น	

	 	 	 		 •	เป น็ผูน้�าขอ้มลูหรอืวตัถดุบิจากคนอืน่มาประกอบสรา้งเพือ่น�าเสนอตอ่ผูอ้ืน่	

	 	 	 		 •	เป น็ผูท้ีอ่ยูบ่นโลกออนไลนแ์ละสง่ตอ่ขอ้มลูมาโดยอาจรูท้ีม่าหรอืไมก่ไ็ด ้	

	 	 นอกจากนี	้การพจิารณาเลอืกกลุม่คนในการระดมขอ้มลูตอ้งมคีวามรอบคอบและตรวจสอบขอ้มลูของผู ้ใหข้อ้มลูเสมอ	และ

ไมค่วรเลอืกปฏสิมัพนัธก์บักลุม่ชมุชนออนไลนเ์พยีงกลุม่ใดกลุม่หนึง่กลุม่เดยีว	 แตค่วรหาขอ้มลูจากกลุม่ทีแ่ตกตา่ง	 เพราะในบางเรือ่ง

อาจตอ้งการทัง้กลุม่ทีม่คีวามรูค้วามช�านาญเฉพาะ	และกลุม่คนทัว่ไป	เพือ่ให ้ไดม้มุมองตอ่เรือ่งทีห่ลากหลาย	

	 	 กระบวนการเขา้ถงึกลุม่คนเพือ่ระดมขอ้มลูตอ้งมกีระบวนการหา	คดัเลอืก	และเป น็สมาชกิอยู่ในกลุม่ชมุชนและแพลตฟอรม์

ตา่งๆ	อยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่เขา้ใจบรบิทและเปา้หมายในการสือ่สารของแตล่ะกลุม่	และสรา้งความสมัพนัธท์ีม่คีวามนา่เชือ่ถอืตอ่กนัในการ

ปฏสิมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นขอ้มลู	

กรณีศึกษาเหตุการณฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ตัวอยาง Best Practice

•  มอนิเตอรขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน โดยใชเครื่องมือ อาทิ Tweetdeck, Google Trends การตรวจสอบขอมูลจากใน Hashtagและ Webboard
•  ระดมขอมูล สอบถามเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อใหแนใจวามีเหตุการณเกิดขึ้นจริงกอนนำเสนอ
•  รวบรวมขอมูลที่ได จัดลำดับเวลา ตรวจสอบความถูกตองหาคำตอบอธิบายขอสงสัยตอขอมูล จากชองทางตางๆ
•  เขาถึงเจาของขอมูล UGC ใหเร็วที่สุด เพื่อตรวจสอบขอมูลและขอใช UGC
•  ระวังภาพ/คลิป ที่มีเนื้อหาที่ไมเหมาะสม "รสนิยม" การนำเสนอตองมี คือการไมทำใหคนรูสึกโกรธ ขัดแยง กลัว สยดสยอง เศรา 
จากการรับเนื้อหานั้น 
•  อานขอความการแสดงความคิดเห็น เพราะอาจมีคนชวยตรวจสอบขอมูลอยูและทำใหเราเห็นมิติของขอมูลที่เพิ่มขึ้นกอนนำเสนอ
•  สืบคนตามชวงเวลา และสถานที่ ใหลำดับเหตุการณได และหาบริบทของเรื่องในการนำเสนอได
•  ขอมูลที่ควรมองหา คือขอมูลลับขอมูลเฉพาะ ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ พยานที่อยูในเหตุการณภาพคลิปเกี่ยวกับเหตุการณคนที่มี
ประสบการณ หรือความเชี่ยวชาญที่จะอธิบายบริบทของเรื่องได                                

กรณีเครื่องบินMH17 ของสายการบินมาเลเซียแอรไลนหายไป
สื่อตางประเทศใชการระดมขอมูล และมอนิเตอรขอมูลบนสื่อสังคมเพื่อนำมาตรวจสอบและลำดับ เหตุการณเพื่อยืนยันใน การนำเสนอ

กรณีพายุไอรีนถลมฝงตะวันออกของอเมริกา
New York Times ใชการแชรภาพพายุ และเหตุการณทุกรูปแบบผาน instagram นอกจากนี้ยังไดพัฒนาเว็บไซตเพื่อรวบรวมคอนเทนต
ที่เกี่ยวของกับเหตุการณพายุนั้นขึ้นมาเรียกวา Instacane และมีการใช hashtag #instacane เพื่อหารูปที่เกี่ยวกับพายุจาก twitter
เพื่อมารวมไวบนเว็บไซตดวย สิ่งที่ได คือการเลาเรื่องดวยภาพที่รวบรวมมาจากทุกทิศ ทุกทางและจากคนตางๆ ที่อยูในเหตุการณมุมมอง
จากเหตุการณพายุที่เกิดขึ้นถูกเลาผานสายตา และรูปภาพของคนที่หลากหลาย ทำใหมีเรื่องราวที่แตกตาง    
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7	Data	Mining	คือ	การท�าเหมืองข้อมูล	หรืออาจจะเรียกว่า	การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล	 เป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบ	(pattern)	ของจากข้อมูลจ�านวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ	 โดยใช้ขั้น
ตอนวิธีจากวิชาสถิติ	เพื่อค้นหารูปแบบ	แนวทาง	และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น	โดยอาศัยหลักสถิติ	การรู้จ�า	การเรียนรู้ของเครื่อง	และหลักคณิตศาสตร์	สิ่งที่ได้จากการท�า	Data	
Mining	คือ	แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือวัตถุ	ระบุประเภทของวัตถุจากคุณสมบัติ	แบ่งข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันออกเป็นกลุ่ม	และสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สามารถน�าเสนอ
ข้อมูลมากมายอย่างครบถ้วนแทนการใช้ข้อความน�าเสนอ
8	Active	Citizen	คอืคนทีม่คีวามรบัผิดชอบต่อสังคม	มบีทบาทในชมุชนมจิีตอาสา	(กระท�าส่ิงต่างๆ	โดยไม่หวงัผลตอบแทนแก่ตนเอง)	และจติสาธารณะ	(มีจติทีเ่หน็แก่ประโยชน์ของสงัคมเป็น
หลัก)	ศรัทธาในการรีไซเคิลทรัพยากรเพื่อถนอมสิ่งแวดล้อม	รักสันติภาพ	ร่วมบริจาคทรัพยากรเพราะตระหนักดีว่าเป็นความรับผิดชอบของตน

กรณีศึกษาการทำขาวเชิงสืบสวน ตรวจสอบเรื่องที่มีเงื่อนงำ

•  สรางเครือขาย มีชุมชนที่มีปฏิสัมพันธดวยที่หลากหลาย เพื่อเขาถึงขอมูลที่แตกตาง ขอมูล “เชิงลึก” จากคนที่เกี่ยวของ
•  มอนิเตอรขอมูล การแสดงความคิดเห็น กระทู และโพสตตางๆ ที่เกี่ยวของ
•  รวบรวม จำแนก หาความเชื่อมโยงของคนที่เปนเจาของขอมูลกับเรื่อง หาความเชื่อมโยงเครือขายของการแชรขอมูลไปยังจุดตางๆ
(อาจใชการทำ Data mining และเครื่องมือ Big Data มาชวย)
•  หาขอมูลโดยตั้งขอสงสัย บอกกับเครือขายวากำลังทำอะไร และตองการไดขอมูลอะไร
อยาประเมินคนในโลกออนไลนวาจะไมใหขอมูล ใหเชื่อวามี Active Citizen และมีคนตองการใหขอมูลเรา
•  สรางความเชื่อมั่นกับคนที่ติดตามวาการใหขอมูล จะถูกใชอยางเปนประโยชน และโปรงใส รวมถึงปกปองผูใหขอมูล
•  ตรวจสอบขอมูลอยางเปนระบบตามหลักการ และจริยธรรมในการทำขาว
•  นำเสนออยางรอบดาน ใหขอมูล และบริบทเพิ่มเติมประกอบเพื่อใหขาวสมบูรณที่สุด

กรณีศึกษาการรายงานขาวการเลือกตั้ง

แนวทางปฏิบัติ

•  สรางความรวมมือกับกลุมตางๆ ในสังคม
•  มีพื้นที่ในการรวบรวม UGC เพื่อนำเสนอ
•  มีการตรวจสอบขอมูลอยางรอบดาน เพื่อไมใหเกิดอคติ เรื่องเปนเครื่องมือทางการเมืองของฝายใด
•  สงเสริมใหพลเมืองมีสวนรวมในการใหขอมูลตางๆ
•  มีการจัดหมวดหมูของขอมูลในการนำเสนอ และอธิบายบริบทเชื่อมโยงประกอบ

โปรเจ็ค OffTheBus ของ Huffington Post ในการรวบรวมความคิดเห็นของคนจากทุกฝายตอการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อป 2008
เพื่อใชประกอบการรายงานขาวการเลือกตั้ง แพลตฟอรมนี้ใหนักขาวพลเมืองรวมกัน รายงานขาวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสงเขามาให
เพื่อใหเกิดมุมมองที่แตกตางของการแสดงความคิดเห็น และใหขอมูล ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

ตัวอยาง Best Practice

ตัวอยาง Best Practice

แนวทางปฏิบัติ

คดีของชายที่ประทวง G20 ที่ลอนดอนตาย สำนักขาวตรวจสอบเหตุการณโดยการทำ The Guardian crowdsource ขอมูลพบวา
เขาถูกฆาตกรรม โดยตำรวจ กรณีนี้ นักขาวของ The Guardian เก็บขอมูลจากทวิตเตอรและผูที่ติดตามเขา โดยบอกวาเขากำลังหาคำตอบเรื่องนี้
เขามอนิเตอรขอมูล และไดขอมูลที่สงมาใหกับเขาผานทวิตเตอร ตรวจสอบขอมูล และพูดคุยกับผูใหขอมูลเหลานั้น ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห
เขาไดหลักฐาน และพยานที่หนักแนนยืนยันเหตุการณที่เกิดขึ้น และตีแผเรื่องนี้เปนขาว ทำใหสังคมไดรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง การใช UGC 
ในการรายงาน คือขอมูลที่ไดจาก ทวิตเตอรและการหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหสมบูรณ

7

8
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	 	 จากกรณีศกึษาจะเห็นวา่	 ประโยชนข์องการใชข้อ้มูลจากสื่อออนไลนอ์ยา่งมีระบบ	 สามารถใชก้ับงานขา่วไดท้ั้งขา่ว 

ทีต่อ้งการความรวดเรว็	 ขา่วทีอ่ยู ่ในความสนใจ	 และขา่วทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคมดว้ย	 ดงันัน้	ควรสง่เสริมใหม้กีารพฒันาเครือ่งมอื 

และแพลตฟอรม์ในการระดมขอ้มลูจากส่ือออนไลน ์

	 	 การท�างานร ่วมกับผู พ้ัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต แ์วร ์ ในการพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร ์มที่ช ่วยในการ 

หาขอ้มูล	 จ�าแนกจัดระบบ	 วเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูล	 จะชว่ยเพ่ิมประสิทธภิาพในการใชป้ระโยชนแ์ละตรวจสอบขอ้มูล 

จากสือ่ออนไลน ์ได ้	 เครือ่งมอืและแพลตฟอรม์ที่พัฒนาอาจเป น็ขององคก์รสือ่เอง	 หรอืเป น็ชอ่งทางที่สรา้งขึ้นเพือ่ใหค้นทั่วไป 

เขา้ไปใชพ้ืน้ที่	และสือ่เขา้ไปรว่มชมุชนบนแพลตฟอรม์นัน้ๆ	เพือ่สบืคน้ขอ้มลูกไ็ด ้

	 	 ตวัอยา่งเชน่	9 Groundsource.co	เปน็แพลตฟอรม์ทีอ่อกแบบให ้ใช ้ไดส้ะดวกผา่นมอืถือ	ในการสรา้งชมุชน	เพ่ือรวมผูค้นใหม้า 

แลกเปลีย่นขอ้มลูกนั	สือ่มวลชนสามารถตัง้ประเดน็และมอนเิตอรข์อ้มลูจากคนเพือ่น�ามาใชป้ระโยชน์ได	้เชน่		ส�านกัขา่ว	10 ProPublica	 

เคยใชแ้พลตฟอรม์นีใ้นการท�าขา่วเจาะ	 ตรวจสอบการละเมดิการควบคมุอตัราคา่เชา่ทีใ่นกรงุนวิยอรก์	 สหรฐัอเมรกิา	 โดยใหค้นมา 

รว่มโพสตป์ระสบการณเ์กีย่วกบัประเดน็

9	เว็บไซต์	https://www.groundsource.co/	ตัวอย่างแพลตฟอร์มการใช้ระดมข้อมูลและสร้างชุมชนออนไลน์
10	The	Rent	Racket:	How	landlords	sidestep	tenant	protections	in	New	York	City.	Retrieved	from	https://www.propublica.org/series/the-rent-racket	
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	 	 แพลตฟอรม์	  11	CrowdVoice.by	 เครือ่งมอื	 crowdsource	ทีเ่นน้การรวบรวมขอ้มลูการเคลือ่นไหวทางสงัคม	 (Social	

Movement)	 จากท่ัวโลก	 ผู ้ ใชง้านสามารถรวบรวมขอ้มลูและตดิตามการเคลือ่นไหวทางสงัคมไดจ้ากทัว่โลก	 และแพลตฟอรม์ยงั

สรา้งระบบของการรว่มกันตรวจสอบขอ้มูล	 โดยใชเ้ครอืขา่ยของคนทีใ่ชง้านแพลตฟอรม์ในการรว่มกนัตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมในมติติา่งๆ	ซึง่ส่ือมวลชนสามารถมอนเิตอรแ์ละรว่มตรวจสอบขอ้มลูกบัคนจ�านวนมากในประเดน็การเคลือ่นไหว

ทางสงัคมได ้

11	เว็บไซต์	https://crowdvoice.by/	ตัวอย่างแพลตฟอร์มการใช้ระดมข้อมูลและสร้างชุมชนออนไลน์



User-generated Content
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07
การสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบข้อมูลจากสื่อออนไลน์
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12	ประกอบสร้าง	มาจากทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงทางสังคม	(social	construction	of	reality)	ที่อธิบายว่า		"ความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา"	ดังนั้น	เมื่อเราเชื่อมโยง	"การ
ประกอบสร้างความจริงทางสังคม"	เข้ากับแนวคิดเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ	เราก็อาจจะตั้งกับค�าถามตัวเองได้ว่า	เรื่องที่สื่อน�าเสนอมานั้นเป็น	"เรื่องจริง"	หรือเป็น	"เรื่องสร้าง"	และสื่อปลูกฝังโลก
แห่งจินตนาการให้กลายมาเป็นความเป็นจริงได้	ในมิติการรู้เท่าทันสื่อ	การประกอบสร้างหมายถึง	สื่อเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นด้วยองค์ประกอบต่างๆ	ของการเล่าเรื่อง	เพื่อให้เป็นไปตามเป้า
หมายของผู้ที่ต้องการสื่อสาร
13	Digital	Footprint	คือข้อเขียน	รูปภาพ	สิ่งต่างๆ	ที่เราเขียนหรือ	ลงไว้ในสื่อสังคมทั้งหลาย	ประกอบด้วย	ภาพหรือข้อมูลส่วนตัว	เช่น	หมายเลขโทรศัพท์	ที่อยู่	หมายเลขบัตรประชาชน	การ
ด�าเนินชีวิต	และ	การเป็นอยู่ของเรา	ภาพกับเพื่อน	กลุ่มต่างๆ	และความสัมพันธ์กับคนต่างๆ

การสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบข้อมูลจากสื่อออนไลน์

ขาวเด็ด ขาวรอน

เดนออนไลน

คลิปเด็ด

‘คำมั่น’จาก’นายกรัฐมนตรี’ อีก 2-3 วัน’ปรับครม.’แนๆ

ตำรวจจับนักซิ่ง ฝาไฟแดง 5 แยก ชี้หนาดากันกลางถนน กอนลงไมลงมือ (คลิป)
www.youtube.com/คลิปเด็ด

หลักมาตรฐานในการตรวจสอบขอมูล (verification)

สรางเครือขายและชุมชนออนไลนที่มีสวนรวมกับองคกร
สรางบทบาทของการมีสวนรวม

พัฒนากระบวนการในการระดมขอมูล และรวมตรวจสอบขอมูล อบรบ พัฒนารวมกัน

KEY : ความถูกตอง ความโปรงใสของที่มาขอมูล และการไมละเมิดสิทธิ และกฏหมาย

ตั้งขอสงสัย - อยาอคติ อยาปกใจเชื่อทันที

หาตนตอ ที่มา “original source”

ตรวจสอบแบบสามเสา “รอบดานหลายทาง”

• สงสัยใน What/Where/When/Why/What agenda
• ทุกขอมูลจากผูรับสาร มีการ “ประกอบสราง” ตองต้ังขอสงสัย หาขอผิดปกติ 
  เพื่อตรวจสอบเพิ่ม
• อยาอคติตอขอมูล อยาปกใจเชื่อเพราะตรงกับความคิด อยาใชอารมณ
ตัดสินเรื่องตามความรูสึก

• สืบคนตามเวลาของการอัพโหลด การแชร การเผยแพร
• สืบคนจากแพลตฟอรมสื่อออนไลนหลายแพลตฟอรม
• ตรวจสอบผูใช : บัญชีผูใชไดรับการรับรอง/ประวัติการใชงาน/เพ่ือน/ผูติดตาม 
/การปฏิสัมพันธ “Digital Footprint” นาเช่ือถือหรือไม
• ติดตอเจาของขอมูล หรือคนท่ีเผยแพรขอมูล ตรวจสอบ หาบริบทของบุคคล 
วาเปน ผูเสียหาย ผูเห็นเหตุการณ หรือ ผูผลิตสรางเน้ือหา

• ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่
• ตรวจสอบบริบทความนาเชื่อถือของเหตุการณ
• ใชเทคโนโลยีในการตรวจสอบ
• มีเครือขายผูเชี่ยวชาญที่ชวยตรวจสอบ
• ตรวจสอบดวยการลงพื้นที่ และเก็บขอมูลจากสภาพแวดลอม

ตองไดรับ “อนุญาต” 
จากเจาของจึงจะนำมาใช

คัดกรองดวย “คุณคาขาว” 
และ “ผลกระทบ” กอนนำมาใช

12

13
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7.1 เรื่องนั้นมีมากกว่าที่เห็นใช่หรือไม่? – จงตั้งข้อสงสัย

	 	 การตรวจสอบข้อมลูจากสือ่ออนไลน์ต้องเริม่จากการ	“ตัง้ข้อสงสยั”	โดยตัง้ค�าถามเกีย่วกบัทกุข้อมลูในคลปิ	ภาพ	และ

เรือ่งราวทีไ่ด้จากสือ่ออนไลน์	โดยพจิารณาถงึความเป็นไปได้ของข้อมลูเสมอ	และต้องรู้ว่าข้อมลูทกุอย่าง	มกีาร	“ประกอบสร้าง” 

ได้	จงึต้องหาข้อผดิปกต	ิและค�าอธิบายต่อข้อสงสัยให้ได้	ถ้ามีจุดท่ีไม่สามารถอธบิายได้	ยงัไม่ควรน�าไปเสนอในรายงานข่าว	ทัง้น้ี	

พื้นฐานของการตั้งข้อสงสัยเพื่อตรวจสอบข้อมูล	มีดังนี้

#1

การตรวจสอบขอมูลตองตรวจสอบทั้งแหลงที่มา และตัวเนื้อหา แมที่มาอาจนาเชื่อถือ 
ก็ยังตองตรวจสอบแมเน้ือหาคนสนใจ และดูนาเช่ือถือ ก็ยังตองต้ังขอสงสัย#2

ตองรู อารมณ เบื ้องหลัง และความเชื ่อมโยง ของคนและขอมูล เพื ่อแยกเนื ้อหา 
ที่มีเปาหมายเฉพาะกลุมหรือการปนประเด็นในสังคมออกจากเนื้อหาที่ควร ใชในขาว 
เพื่อสื่อไมตกเปนเครื่องมือหาประโยชนของใคร 

#3

ตองกลาตั ้งคำถามกับเจาของขอมูลเพื่อตรวจสอบความนาเชื ่อถือของแหลงที่มา#4

การตรวจสอบตองทำจากหลายแหลงและหลายชองทาง ดวยวิธีการหลายวิธี เพื่อใหมี 
"คำอธิบาย" ตอสิ่งที่สงสัย และมีเหตุผลสนับสนุนขอมูลมากที่สุด#5

เขาใจบริบทที่เกี่ยวของ ลำดับเหตุการณ ลำดับเรื่องใหได#6
ควรมีความรวมมือกับคน ชุมชน เครือขาย และผู  เช ี ่ยวชาญในกระบวนการ
ตรวจสอบขอมูล#7

อย าอคต ิต อข อม ูล อย าป กใจเช ื ่อเพราะตรงก ับความค ิด อย าใช อารมณ
ของเราในการตัดสินเรื่อง #8

แตละองคกรตองสราง “กระบวนการ” และ “แผนงาน” สำหรับการตรวจสอบขอมูล เชน 
แนวทางในการปฏิบัติในสถานการณตางๆ
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13	Google	Image	Search	หรือการค้นภาพบน	Google	(https://images.google.com/)	เป็นอีกหนึ่งบริการค้นหาข้อมูลของ	Google	ที่ใช้ภาพแทนข้อความในการค้นหา	ท�าโดยใส่	url	
ของรูปหรืออัปโหลดไฟล์รูปภาพที่เรามีอยู่เข้าไป	แค่นี้	Google	ก็จะแสดงผลการค้นหาให้
14	 Tineye	 (https://www.tineye.com/)	 เทคโนโลยีค้นหารูปภาพบนอินเตอร์เน็ตของบริษัท	 Idée	 ในแคนนาดา	 โดยการค้นหารูปจะไม่ได้ใช้	 keyword	แต่จะท�าในทางกลับกันคือค้นหา
รูปภาพจากรูปภาพอีกทีหนึ่ง	โดยเราสามารถจะอัพโหลดรูปภาพของเราขึ้นไป	หรือใส่เพียง	url	ของรูปนั้นๆ	จากนั้น	TinEye	จะท�าการค้นหาเว็บที่มีรูปเหมือน	หรือมีการแก้ไขเช่น	ย่อ/ขยาย	
เปลี่ยนสี	ตัดขอบ	ท�าขาวด�า	เพิ่มลดแสง	หรือแม้แต่รูปที่น�าไป	retouch	อื่นๆ	ได้

7.2 ที่มามาจากใคร? – จงหาต้นตอให้เจอ (Original Source)

	 	 เม่ือได้ข้อมูลข้อมูลจากส่ือออนไลน์มาต้อง	สืบค้นดูจุดเร่ิมต้นแรกของการเผยแพร่ข้อมูลนั้น	 เช่น	 โพสต์ครั้งแรก	 

หรอื	คนแรกทีเ่ป็นคนโพสต์	แต่ต้องพงึระลึกเสมอว่า	ต้นทางแรกทีม่คีนแชร์หรือน�ามาบอกต่อจ�านวนมาก	อาจใช่หรือไม่ใช่เจ้าของ	

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ได้	ดังนั้น	ต้องมีการสืบค้นเพิ่มเติม	วิธีการสืบค้นหาต้นตอข้อมูลท�าได้	ดังนี้

	 	 -	 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบัญชีรายชื่อ	 (Account)	 เช่น	 ได้รับการยืนยันความน่าเชื่อถือของบัญชีรายชื่อ 

โดยแพลตฟอร์มเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์	ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในการโพสต์ของบุคคลนั้นบนสื่อสังคม	และวิเคราะห์เครือข่าย	

เพื่อน	และผู้ติดตามว่าเป็นกลุ่มคนใด	เพื่อดูความเชื่อมโยง	และความน่าเชื่อถือ

	 	 -	 สืบค้นจากหลายแพลตฟอร์มสื่อสังคม	เพื่อหาว่าข้อมูลที่คล้าย	หรือใกล้เคียงกัน	มีปรากฏอยู่ที่ใดบ้าง

	 	 -	 ย้อนดูตามล�าดับเวลาที่ปรากฏข้อมูล	หาจุดเริ่มต้นของการส่งต่อ	และพัฒนาการของข้อมูลตามช่วงเวลา

	 	 -	 ตรวจสอบเวลาและสถานที่	เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้โพสต์	

	 	 -	 ติดต่อเจ้าของข้อมูลที่คิดว่าเป็นต้นทาง	 หรือ	 เป็นที่ที่คนแชร์มาจ�านวนมาก	 เพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม	 การพูดคุยต้อง 

ตั้งข้อสงสัย	 และกล้าตั้งค�าถามเพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของ	 และเป้าหมายในการเผยแพร่ข้อมูลนั้น	 แต่ต้องระวังไม่ให้เป็น 

การคุกคาม	ไม่สุภาพ	หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

คำถามที่ควรถาม 
“เจาของ UGC” เพื่อตรวจสอบ

คนในภาพ คลิปคือใคร 
คุณเกี่ยวของและรูจักเขาอยางไร

คุณอยูที่ไหนในเหตุการณ
คุณเห็นอะไร ไดยินอะไรจากเหตุการณ

คุณอยูในเหตุการณตั้งแตเมื่อไร
คุณเปน 

ผูไดรับผลกระทบ / ผูเห็นเหตุการณ /ผูบันทึกเหตุการณ / ผูนำเหตุการณมาเลาตอ

7.3 เรารู้จักข้อมูลในรอบด้านจริงหรือยัง? – ตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งและหลายวิธี

	 	 องค์ประกอบด้านเวลา	 สถานที่	 และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	 มีความส�าคัญต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 

การตรวจสอบภาพ	คลิป	ข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นต่าง	ๆ	ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยี	และคนช่วยในการตรวจสอบข้อมูลแบบ	

“หลายทิศทาง”

-	 	 ตรวจสอบภาพ/คลิปด้วยการใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มในการค้นหาข้อมูล	 เช่น	 13	Google	 Image	Search	หรือ	

เวบ็ไซต์ในการค้นหาและตรวจสอบภาพ	14	TinEye	เพือ่ดวู่ามภีาพเหมอืน	ใกล้เคียงจากท่ีไหน	เมือ่ไร	และเป็นเหตกุารณ์เดยีวกนั

หรือต่างกัน
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ตรวจสอบ “หลายทิศ” ทาทายแหลงขอมูล สื่อมวลชนตองถามตัวเองวา

• ภาพ คลิป ขอมูลนั้น ดูสมเหตุผลหรือไม

• มีอะไรที่ดูผิดปกติ ไมเขาที่เขาทางและนาสงสัยหรือไม

• มีเรื่องที่มากกวาที่เราเห็นหรือไม

• ถาไดคุยกับเจาของ UGC เพ่ิมแลวไดขอมูลที่ตอบคำถามหรือไม

• องคกรอื่นนำเสนอขอมูลนี้หรือไม

“ใชทุกความสังสัย ในการตั้งขอสังเกต”

	 	 -	 ตรวจสอบองค์ประกอบในภาพและคลิป	 เช่น	 สิ่งที่อยู่ในภาพมีข้อน่าสงสัยหรือไม่	 สิ่งที่อยู่ในน้ันดูเป็นการจัดวาง	 

หรือ	 เป็นเรื่องจริง	 สถานที่กับสิ่งที่ปรากฏในภาพสอดคล้องกันหรือไม่	 สภาพอากาศกับช่วงเวลาที่ปรากฏในภาพ/คลิป	 หรือ 

แม้แต่เสียง	ค�าพูด	ภาษา	ส�าเนียงที่ใช้	มีจุดใดที่ดูไม่สมเหตุผล	หรือต้องการค�าอธิบายเพิ่มหรือไม่

	 	 -	 ข้อมูลของภาพถ่ายดิจิทัลถูกเก็บไว้ในลักษณะที่เรียกว่า	15	EXIF	ซึ่งสามารถใช้โปรแกรม	Photoshop	หรือเครื่องมือ 

ตรวจสอบ	 เพื่อเปิดดูข้อมูล	 ซึ่งจะเห็น	 เวลาที่ถ่ายและกล้องที่ใช้ถ่าย	 ถ้าภาพจากมือถือ	 หรืออุปกรณ์ที่มี	 GPS	 อาจพบ 

ต�าแหน่งที่ถ่ายภาพ	

	 	 -	 ส�าหรับวิดีโอ	 ลองใช้ค�าส�าคัญ	 (keyword)	 ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคลิปนั้น	 ค้นหาทั้งใน	 Google	 YouTube	 Vimeo	 

และแพลตฟอร์มที่มีการแชร์คลิปต่างๆ

	 	 -	 ใช้เครื่องมือแปลภาษา	 เช่น	 Google	 Translate	 หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาช่วยระบุความน่าเชื่อถือของข้อความ	 

และเสียง

	 	 -	 ตรวจสอบว่า	มีการตัดต่อภาพ	ปรับสี	ปรับแสง	หรือ	การตัดต่อคลิปวิดีโอ	หรือไม่	

	 	 -	 มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	ที่ให้ค�าแนะน�า	อธิบายข้อสงสัยได้

	 	 -	 เมื่อมีการติดต่อกับเจ้าของ	 อาจมีการขอคลิป	 หรือ	 ภาพอ่ืนๆ	 เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพ่ือตรวจสอบ 

ความน่าเชื่อถือ

	 	 -	 ถ้าเป็นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่มีความละเอียดอ่อน	สุ่มเสี่ยง	อ่อนไหวต่อเหตุการณ์	หรือเป็น	UGC	ที่อาจมีเนื้อหา 

ที่ไม่เหมาะสม	เช่น	ความรุนแรง	เรื่องส่วนบุคคล	ควรค�านึงถึงการปกป้องตัวตน	สิทธิของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 ใช้ความร่วมมือกับเครือข่าย	 และชุมชนออนไลน์ต่างๆ	 ในการช่วยกันร่วมตรวจสอบข้อมูล	 และระดมหา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

15	EXIF	หรอื	Exchangeable	Image	Files	Format	เป็นค่าต่างๆ	ของรูปภาพทีถ่่ายโดยกล้อง	ดจิทัิล	ค่า	EXIF	จะประกอบไปด้วย	4	หวัข้อใหญ่ๆ	ดงันี	้1	วนัและเวลาท่ีถ่ายภาพ	2	ค่าต่างๆ	ของกล้อง 
ที่ใช้ถ่ายภาพ	และ	ค่าต่างๆ	ที่ใช้ในการถ่ายภาพ	เช่น	ความเร็วของชัดเตอร์,	ขนาดของรู้รับแสง,	ความไวแสงของกล้อง	เป็นต้น	3		สถานที่ที่ถ่ายภาพ	โดยการใช้	GPS	เป็นตัวรับค่าสัญญาณ	แต่
ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก	4	รายละเอียดของภาพ	และ	ลิขสิทธิ์ภาพ	แต่ค่าต่างๆ	ในกลุ่มนี้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก	จะมีเฉพาะในกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	บางรุ่นเท่านั้น
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กรณีศึกษา ในเหตุการณภาวะฉุกเฉิน ความรุนแรง ภัยพิบัติ 
เมื่อมีคนสงตอขอมูลมาทางสื่อสังคม 

ตรวจสอบภาพโดยใช Google Image search  หรือ TinEye
ตรวจสอบภาพ คลิป โดยพิจารณาจากองคประกอบ เชน อากาศ สภาพแวดลอม สิ่งของ ผูคนในภาพ  
ตรวจสอบขอมูลกับผูเชี่ยวชาญ หนวยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ
หาที่มาของขอมูล ตนตอ เจาของ UGC และติดตอสอบถามพูดคุย
บางเรื่องที่มีความออนไหวมากควรรอประกาศอยางเปนทางการ
อยาแชร และสงตอขอมูลบนสังคมออนไลนกอนไดรับการยืนยันขอมูล
อยาเชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง เครือขายใกลชิด แหลงขาว โดยไมตรวจสอบขอมูลอีกครั้งกอน
อยาตื่นตระหนกกับขอมูลที่ไดรับ

กรณีศึกษา คลิปเหตุการณที่สะทอนแคบางมุมของเรื่อง

หาที่มาของคลิป รูวาตนทางคนโพสตคือใคร เปนผูเห็นเหตุการณ ผูเดือดรอน ผูประกอบสรางเนื้อหา
เพราะตนตอคลิปมีผลตอความนาเชื่อถือ 
สืบคนหาขอมูลประกอบใหรอบดาน ดวยการใชกระบวนการระดมขอมูล (crowdsource) ใหคนรวมกัน
ตรวจสอบขอมูล 
หากพบขอมูลที่เกี่ยวของหลายดาน ตองนำมาตรวจสอบ หาความเชื่อมโยง และนำเสนอเปนลำดับเวลา
เพื่ออธิบายเหตุการณใหครบถวนมากที่สุด
อยาปกใจเชื่อวาคลิปนั้นคือทั้งหมดของเรื่อง
อยานำเสนอโดยตัดสินผูที่อยูในคลิปหรือถูกอางถึง โดยไมมีบริบทในการอธิบาย 

กรณีศึกษา คลิปหรือขอมูลแนะนำวิธีการทำสิ่งตาง ๆ (HOW TO) 
เชน การลดความอวน รักษาโรค เปนตน

ตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลหลายแหลงที่แตกตาง และตั้งขอสงสัยเสมอวาเปนเรื่องของการ โฆษณา
และการตลาดหรือไม 
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพื่อตรวจสอบขอมูล
ใชการระดมขอมูลจากผูรับสาร แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับประเด็น
อยาการหยิบนำไปเสนอขอมูลโดยไมตรวจสอบและอธิบาย
อยาการนำเสนอ HOW TO ท่ีอาจถูกนำไปใชในทางท่ีผิด หรือโดยใชโดยมิจฉาชีพ เชน การสะเดาะกลอน
เปดประตูรถยนต 
อยาการนำเสนอ HOW TO ที่ลอแหลมตอการนำไปใชในเรื่องที่ผิดศีลธรรม หรือ สรางคานิยมที่ผิด 
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ตัวอย่าง การตรวจสอบข้อมูล

กรณีคลิป เด็กซีเรียฮีโร่ช่วยเด็กผู้หญิง	ที่มีกระแสการแชร์กันบนโลกออนไลน์เมื่อปี	2014	BBC	อธิบายตัวอย่างของการ	“ตั้งข้อสงสัย” 

ต่อคลิป	กระบวนการในการตรวจสอบ	ท�าโดย

	 	 •	 	 ตรวจสอบองค์ประกอบในคลิป	 ตั้งข้อสงสัย	 ท�าไมมีข้อความต้องการอิสรภาพ	 ท�าไมป้ายต่างๆ	 ในเหตุการณ  ์

ถูกจัดวางไว้อย่างจงใจเกินไป	ถ้าอธิบายไม่ได้	ให้ตั้งข้อสงสัยว่า	ยังไม่น่าเชื่อถือ	และไม่ใช้น�าเสนอ

	 	 •	 	 สถานท่ีคือที่ใด	 ต้องตรวจสอบหาความคล้ายคลึงของพ้ืนที่ว่า	 เป็นสถานที่ในพ้ืนที่สงครามในซีเรียจริงหรือไม่	 เมื่อหาสิ่ง 

ยืนยันไม่ได้	ตั้งเป็นข้อสงสัยว่า	ยังไม่น่าเชื่อถือ

	 	 •	 	 ตรวจสอบเสียง	 ส�าเนียง	 พบว่า	 มีลักษณะของการบันทึกเสียงและตัดต่อเพ่ิม	 ท�าให้ยังต้องตั้งข้อสงสัยว่าใช่ข้อมูล 

จากเหตุการณ์จริงหรือไม่

	 	 •		ตรวจสอบการแสดงความคิดเหน็ใต้คลปิใน	YouTube	และทีม่คีนแชร์กันไป	มคีนแสดงความเหน็	ตัง้ข้อสงสยัว่า	เป็นเหตุการณ์

จริงหรือไม่จ�านวนมาก	สื่อก็ต้องสงสัยเช่นเดียวกัน	ถ้าอธิบายสิ่งที่คนสงสัยไม่ได้	ให้คิดว่ายังไม่น่าเชื่อถือ

	 	 BBC	 ตัดสินใจว่า	 คลิปนี้ไม่ควรถูกน�าไปใช้ในการรายงานข่าวจนกว่าจะมั่นใจ	 ปล่อยให้กระแสบนออนไลน์พูดกันไปก่อน	 

แต่ท�าการสืบค้นและมอนิเตอร์ข้อมูลอย่างใกล้ชิด

	 	 สดุท้าย	BBC	ได้ข้อมูลว่า	เป็นคลิปซ่ึงทีมท�าหนงัในนอร์เวย์ท�าข้ึนเพ่ือให้เป็นไวรัลคลปิกระตุน้ความคดิคนต่อเร่ือง	“เดก็ในพืน้ท่ี

ปัญหาความรุนแรง”	และเมื่อตรวจสอบกลับไปที่ผู้ผลิตจึงพบว่า	เป็นสถานการณ์จ�าลองที่สร้างขึ้น

	 	 ดังนั้น	 การตั้งข้อสงสัย	 และถ้าหาค�าอธิบายไม่ได้	 เป็นหลักส�าคัญหนึ่งในการตรวจสอบ	 โดยเฉพาะคลิปที่มีความรุนแรงและ 

ความอ่อนไหวของข้อมูล



User-generated Content
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08
สร้างมาตรฐานในการน�าเสนอข้อมูลจากสื่อออนไลน ์

ในการรายงานข่าว
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สร้างมาตรฐานในการน�าเสนอข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในการรายงานข่าว

#1 นักขาวควรพิจารณาผลกระทบทั้งดานรางกาย
และจิตใจของผูที่อยูในเหตุการณในภาพ ในคลิป
ที่จะนำ UGC มาใชเผยแพรขอมูลโดยปกปองสิทธิ
ของเขาใหไดมากที่สุด พิจารณาถึงรสนิยมในการ
นำเสนอวาจะไมกระทบความรูสึกของผูรับสารในทาง
ไมเหมาะสม

#5 พ ิจารณาถ ึงผลกระทบท ี ่จะเก ิดข ึ ้นต อ 
ผ ู ท ี ่ อย ู  ในภาพ/คล ิป/เร ื ่ องราวท ี ่พาดพ ิงถ ึ ง 
และผลกระทบ ต อครอบคร ัวของผ ู น ั ้นด วย 
ใหใชหลักสิทธิมนุษยชนและการไมละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลพิจารณาความเหมาะสมของการนำเสนอ

#2 เวลาขอขอมูลในการนำมาใชตอง "โปรงใส" 
ในการบอกวาจะนำมาใชอยางไร ใชเพื่ออะไรและใช 
ในลักษณะใดบาง รวมถึงมีการอางอิงที่มาใหเครดิต 
ชัดเจน

#6 อยาตีความวาทุกคนตองการใหนำขอมูลของเขา
ไปใชในรายการขาว หรือเนื้อหาของสื่อกอนการ 
นำไปใช ตองสอบถามความประสงค และขออนุญาต 
กอนเสมอ

#7 การใหเครดิต จำเปนตอง สอบถามเจาของ
กอนวา "จะใหเครดิตอยางไร" เพราะบางเนื้อหา 
อาจไมตองการใหอางอิงถึง เพราะอาจสงผลเสีย
ตอเจาของ UGC หรืออาจมีรูปแบบการใหเครดิต
ที่เจาของพึงพอใจมากกวา

#3 ถาขอมูล UGC นั้นยังไมไดรับอนุญาตใหใช 
หรือยังติดตอกับเจาของขอมูลไมไดสื่อควรเลือกนำเ
สนอ รูปแบบอื่นทดแทนการใชขอมูล UGC 

#4 ตองใชหลักความเปนมนุษยในการปกปองผูอื่น 
และการเอาใจเขามาใสใจเราหากในการนำเสนอขอ
ม ูล น ั ้นไม สามารถปกปองผ ู ท ี ่ เก ี ่ยวข องได  
ไมควรนำเสนอ

#8 หากเป นข อม ูล UGC ท ี ่ เป นงานฝ ม ือ 
ผลงานสรางสรรค และส่ิงท่ีมีลิขสิทธ์ิ ควรมีการพูดคุย
กับเจาของใหไดขอตกลงที ่เหมาะสม ในการนำ
ขอมูลไปใชในงาน ของสื่อ
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8.1 หลักการน�าเสนอภาพและคลิปจากสื่อออนไลน์บนมาตรฐานจริยธรรมและกฎหมาย

	 	 ในการใช้ภาพและคลิปในสังคมออนไลน์มาประกอบการรายงานข่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมและกฎหมาย	 

เพราะทั้งภาพและคลิปหากพิจารณาตามกฎหมายก็คืองานที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานศิลปกรรมและโสตทัศนวัสด ุ

ที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.2537	 ดังนั้น	 หากน�างานดังกล่าวไปใช้ประกอบการน�าเสนอข่าว 

โดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้	 นอกจากนั้น	 การน�าเสนอต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์	

และมีรสนิยมที่ดีในการน�าเสนอข้อมูล	หลักในการน�าเสนอข้อมูลภาพและคลิป	มีดังนี้

	 	 1)		ต้องเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกัน	ไม่ใช่น�าไปประกอบเนื้อหาที่เป็นคนละเรื่องกัน

	 	 2)		 การดัดแปลงภาพ	 คลิป	 ใส่กราฟิก	 หรือตัดบางส่วนมาใช้	 แม้ท�าได้ตามกฎหมาย	 แต่ในทางจริยธรรมต้องระวัง 

ไม่บิดเบือนข้อมูล	หรือท�าให้เกิดความเข้าใจผิด

	 	 3)		ภาพและคลิปที่เป็นเนื้อหาที่ต้องพึงระวัง	ในการน�าเสนอ	ต้องมีการเลือกใช้มุมภาพที่ไม่ท�าให้เกิดผลกระทบเชิงลบ 

ต่อการน�าเสนอข่าว	และต่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์	

	 	 4)		 การน�าเสนอภาพและคลิปควรมีการอธิบายบริบทของข้อมูลอย่างรอบด้าน	 หากมีภาพ	 และ	 คลิปหลายชิ้น	 

ควรสามารถเรียงล�าดับเวลา	เหตุการณ์	และเรื่องราวได้	

	 	 5)		หากมีผู้เกี่ยวข้อง	ควรมีพื้นที่ในการให้เขาได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ	

	 	 6)		การน�าข้อมูลภาพและคลิปเพื่อสร้างความบันเทิง	หรือ	สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร	เช่น	การน�าภาพทิวทัศน์	หรือ	 

คลิปน่ารักมาไว้ท้ายข่าว	 ควรระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์	 ต้องขออนุญาตก่อนน�ามาใช้	 และปกป้องผู้ที่อยู ่ในภาพหรือ 

คลิปอย่างเหมาะสม
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กรณีศึกษา การนำภาพหรือคลิปเด็กมาใชในการรายงานขาว

คำนึงถึงเร่ืองสิทธิเด็ก การปกปองตัวตนของเด็ก การไมเปนชองทางใหมิจฉาชีพเขาถึงตัวเด็กได เพราะไดรับ ขอมูลจากสื่อ 
ควรมีการขออนุญาตจากผูปกครองกอนนำมาใชและมีหลักฐานยืนยันในการอนุญาตใหใชเสมอ
ควรมีแนวทางการสงเสริมใหเขาใจวาเด็กและเยาวชนจะสามารถสงคลิปของตัวเองมาเปนสวนหนึ่งของรายการอยางร
ใหเหมะสม
หากเปนการขอความรวมมือใหเด็กและเยาวชนสงภาพ หรือคลิปของตัวเองเขามารวม หรือผูปกครองสงภาพ
ของเด็กเขามารวมกิจกรรมกับรายการ ตองมีมาตรฐานในรูปแบบของภาพท่ีจะใชและการปกปองสิทธิสวนบุคคล
ที่จะไมมีใครนำไปใชตอ หรือประกอบซ้ำเพื่อประโยชนอื่นที่ไมควร
ไมใชภาพหรือคลิปมาประกอบเรื่องที่เปนคนละประเด็นแตตองการใชเปนภาพประกอบ เพราะอาจทำให
เกิดความเขาใจผิดไมใชภาพหรือคลิปความรุนแรงหรืออนาจารที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน
ไมใชภาพหรือคลิปรุนแรงหรืออนาจารที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน

ทำการขออนุญาตจากเจาของผลงาน เชน การทำเปนจดหมาย อีเมลล หรือติดตอทางโทรศัพท
พึงระลึกไวเสมอวาผลงานที่ปรากฎในสังคมออนไลนมีลิขสิทธิ์
คำนึงเร่ืองการปกปองสิทธิสวนบุคคลของบุคคลในภาพหรือคลิป เชน เขาตองการเปดเผยใบหนา ตัวตนหรือไม
การนำเสนอควรอธิบายขอมูลโดยศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ภาพของบุคคลหากไมไดรับการอนุญาตใหมีความผิดฐานละเมิดสิทธิสวนบุคคล

กรณีการนำคลิปจากสังคมออนไลนมาประกอบการรายงานขาว 
เชน การนำคลิปการทำสีผมของเน็ตไอดอลคนหนึ่งมาประกอบการนำเสนอขาว

กรณีศึกษาการนำภาพอินโฟกราฟฟค การนำภาพหรือ
คลิปที่คนถายและรีวิวบนออนไลนมาใช เชน ภาพทองเที่ยว ภาพทิวทัศน ภาพที่มีความสวยงาม

ทำการขออนุญาตจากเจาของผลงาน เชน การทำเปนจดหมาย อีเมลล หรือติดตอทางโทรศัพท
ถานำเสนอเพื่อประกอบเปนสวนหนึ่งของขาว ตองไมใชกับเรื่องที่เปนคนละเรื่องกัน และทำใหเกิดความ เขาใจผิด
และสงผลเสียตอเจาของ UGC
การทำกราฟกประกอบ ตัดตอ ปรับลักษณะของภาพหรือคลิปสามารถทำได หากชวยในการอธิบายเรื่อง
และไมทำใหขอมูลบิดเบือน แตตองขออนุญาตเจาของขอมูลกอน
ควรมีการไดพูดคุย สอบถามขอมูล และนำขอมูลเพิ่มเติมจากการพูดคุยนำมาใชประกอบในการนำเสนอดวย
ในการนำเสนอควรมีการอางอิง และใหเครดิต โดยการใหเครดิตตองสอบถามจากเจาของ UGC วา 
ตองการอางอิงถึงหรือไม และจะใหอางอิงถึงในลักษณะใด
ไมควรนำมาดัดแปลงใสเครดิต และลายน้ำขององคกรลงไปบนงานของผูอื่น
ไมนำมาใชในขาวโดยอธิบายหรือเลาขาวตามความรูสึก ทัศนคติของผูสื่อขาว โดยอาจทำใหเกิดความเขาใจผิด 
และขอมูลคลาดเคลื่อน
ไมคิดวาของที่คนโพสตในออนไลน เชน ภาพ กราฟก การรีวิว เปนของสาธารณะ และนำมาใชโดยไมมี
การขออนุญาต แมจะเปนเรื่องดี หรือทำแลวไดผลดีกับผูที่ถูกนำ UGC มาเสนอก็ตาม
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8.2 หลักการน�าเสนอข้อมูล ข้อความ กระแส และความเห็นจากออนไลน์

ชั่งน้ำหนักในการนำเสนอขาววาประชาชนหรือสังคมไดประโยชนจากประเด็นที่นำเสนอขาวหากไมมีประโยชนตอสังคม
ก็ไมควรนำเสนอ เชน เรื่องราวสวนตัว ชูสาว
สังคมออนไลนมีความหลากหลายและยังไมรูจักตัวตนของผูเปนแหลงขาว ดังนั้นตองติดตอ สอบถาม
เพื่อหาขอมูลและตรวจสอบความนาเชื่อถือเพิ่มเติม
ใหนักขาวลงไปตรวจสอบขอเท็จจริงในหลายมิติ 
ใหเครดิตแกแหลงขอมูลทุกครั้งในการนำขอมูลจากสังคมออนไลนมานำเสนอ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอยางรอบดานจากหลายแหลงขอมูล เชน สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ 
เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
หากมีความจำเปนตองนำเสนอตองระมัดระวังในการนำเสนอทั้งในเรื่องของ สิทธิสวนบุคคล สิทธิมนุษยชนชาติพันธุ 
กระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน
จากกระแสควรมีการทำขอมูลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายและใหมุมมองที่รอบดาน
ไมนำเสนอขอมูลสวนบุคคลของคนที่อยูในขาวแลวสรางความเสียหายตอชื่อเสียงผูเสียหายสามารถฟอง
ดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทได
ไมนำเสนอขอมูลที่เปนขาวลือในสังคมออนไลนแลวสรางความเสียหายแกประชาชนหากทำมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดตอคอมพิวเตอร
ไมนำเสนอขอมูลที่กอใหเกิดความเกลียดชัง สรางความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจการคลังความมั่นคงของประเทศ 

กรณีศึกษาการนำเนื้อหาจากสังคมออนไลนของเพจที่มีชื่อเสียงมาประกอบ
การรายงานขาว เชน อีเจี๊ยบเลียบดวน อยากดังเดี๋ยวจัดให V.4 แหมมโพธิ์ดำ 

หรือ Drama addict เปนตน

รับรูความเปนเจาของเพจ โดยการใหเครดิต
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอยางรอบดานจากหลายแหลง
นำเสนอขาวอยางรอบดานไมนำเสนอขาวจากเฉพาะในมุมมองจากเพจนั้น เชน นักขาวไปแสวงหา
ความจริงแบบรอบดาน ประกอบการนำเสนอขอมูล
การแสดงความคิดเห็นตองมีความเปนกลาง ไมนำเสนอขาวเอนเอียง หรือมีอคติ
หากในคลิปตามเพจมีการนำเสนอรูปรางหนาตาของผูที่อยูในคลิปอันจะกอใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลดังกลาวตองทำการเบลอหนาตา หรือขอมูลที่จะทำใหเชื่อมโยงถึงผูที่อยูในคลิป 
หากในคลิปมีคำพูดที่ไมเหมาะสม เชน ไมสุภาพ ลามกอนาจาร หมิ่นศีลธรรมอันดี ตองดูดเสียงออก

กรณีศึกษาการนำขอมูลที่เปนกระแสในสังคมออนไลนมานำเสนอขาว

กรณีศึกษาการนำขอมูลจากการสนทนาบนเว็บบอรดมาใช



User-generated Content
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09
รู้ทันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน ์

ในการรายงานข่าว
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	 	 การเลอืกใช้	และ	น�าเสนอข้อมลูจากสือ่ออนไลน์	(UGC)	มมีาตราทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	และสามารถน�ามาใช้พิจารณา	

และวางกรอบมาตรฐานขององค์กรในการก�าหนดแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูล	UGC	ดังนี้	

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.		พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537

	 	 2.		พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.2560	

	 	 3.		กฎหมายอาญา	หมวด	3	ความผิดฐานหมิ่นประมาท		และลักษณะ	9	ความผิดเกี่ยวกับเพศและสิ่งลามกอนาจาร

	 	 4.		กฎหมายแพ่ง	ลักษณะ	5	ละเมิด

	 	 5.		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2560

	 	 6.		พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553

1.พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

	 	 การละเมดิลิขสิทธ์ิ	ตามมาตรา	27	คือ	ท�าซ�า้	ดดัแปลงหรือเผยแพร่งานอันมลีขิสทิธิต่์อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากเจ้าของถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่	20,000	-200,000	บาท	และหากท�าเพื่อการค้าต้องระวาง

โทษจ�าคุกตั้งแต่	6	เดือนถึง	4	ปี	หรือปรับตั้งแต่	200,000-800,000	บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  DO: สามารถท�าได้ไม่ผิดกฎหมาย

	 	 1.		วิจัยหรือเพื่อศึกษางานนั้น	อันมิใช่การกระท�าเพื่อแสวงหาก�าไร

	 	 2.		ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองในงานลิขสิทธิ์	หรือเพื่อประโยชน์ของคนนั้นในครอบครัว	ญาติสนิท	เพื่อนสนิท	

	 	 3.		ตชิม	วจิารณ์	หรอืแนะน�าผลงานโดยมคีวามรบัรูถึ้งความเป็นเจ้าของลขิสทิธิ	์เช่น	เปิดภาพยนตร์แล้ววพิากษ์วจิารณ์

ถึงการสร้าง	เนื้อหาของภาพยนตร์

	 	 4.		น�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนโดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของของงานนั้น	เช่น	ให้เครดิตเจ้าของภาพ	คลิปวีดีโอ	

	 	 5.		การกล่าวถึง	อ้างถึง	คัด	ลอก	เลียน	หรืออ้างอิงบางตอนในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์	

ไม่ท�าลายข้อมูลบริหารสิทธิของเจ้าของ	เช่น	ขอบคุณแหล่งที่มาของงาน	หรือชื่อของผู้สร้างสรรค์งาน

	 	 6.		การน�างานนาฏกรรม	 หรืองานดนตรีกรรมที่มีลิขสิทธิ์ไปแสดงต่อสาธารณชนเพ่ือความบันเทิงโดยมิใช่เพ่ือการค้า

หรือเก็บค่าเข้าชมทั้งทางตรงและทางอ้อม	และมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล	ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

	 	 7.		หากต้องการน�างานที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นไปท�าซ�้า	 ดัดแปลง	 หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต้องของอนุญาตจาก

เจ้าของงานก่อนเสมอ

	 	 8.		หากงานนั้นมีข้อมูลบริหารสิทธิ	 เช่น	 ลายน�้า	 ลายเซ็น	 ตราประทับ	 นามแฝง	 ของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการน�าไปใช ้

ห้ามท�าลายข้อมูลบริหารสิทธิดังกล่าว

รู้ทันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในการรายงานข่าว
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	 	 9.		ข่าวในชีวิตประจ�าวัน	กฎหมาย	หนังสือของทางราชการ	ค�าพิพากษาของศาล	เป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์สามารถน�าไป 

ท�าซ�้า	ดัดแปลง	เผยแพร่ได้เลย	แต่ถ้าหากเป็นรูปแบบรายการน�าเสนอข่าว	ข่าวที่มีการแปล	หรือรวบรวมโดยเอกชน	ก็ถือว่ามี

ลิขสิทธิ์ต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อนน�าไปใช้

  DON’T: การกระท�าที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ควรท�า 

	 	 1.		ท�าซ�้า	หรือดัดแปลง	เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์	

	 	 2.		น�ามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

	 	 3.		ท�าลายมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี	(Password)	เพื่อเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น

	 	 4.		ท�าลายข้อมูลบริหารสิทธิแล้วใส่ข้อมูลของตนเองเข้าไปในงานของผู้อื่นแทน

	 	 5.		ท�าส�าเนาในงานอันมลีขิสทิธ์ิโดยมลีกัษณะขดัต่อการแสวงหาประโยชน์ในงานอนัมลีขิสทิธ์ิตามปกตขิองเจ้าของและ 

กระทบกระเทือนต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เกินควร	เช่น	ส�าเนาซีดีขายแข่งกับเจ้าของลิขสิทธิ์	หรือแอบถ่ายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร ์

มาส�าเนาขาย

	 	 6.		น�ามาประกอบการน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนโดยไม่รับรู้ความเป็นเจ้าของในงานลิขสิทธิ์น้ัน	 เช่น	 น�าคลิปวีดิโอ 

มาจาก	Youtube	แล้วน�ามาประกอบการน�าเสนอข่าวโดยไม่ขอบคุณเจ้าของที่น�างานมา	Upload	ใน	Youtube	น�าภาพข่าว 

มาจาก	Live	ใน	Facebook	มาประกอบการเล่าข่าวโดยไม่บอกแหล่งที่มาของภาพนั้น

 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

	 	 ส�าหรับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะมีมาตราทางกฎหมายที่ส�าคัญอยู่	 2	 มาตรา	คือ	 มาตรา	 14	และมาตรา	 16	 

ซึ่งหากเป็นการกระท�าความผิดที่ขัดต่อกฎหมายผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	ปรับไม่เกิน	100,000	บาท	หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ	ซึ่งมีลักษณะการกระท�าความผิดดังต่อไปนี้

  DO: สิ่งที่ควรท�าเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย

	 	 1.		หากต้องการกด	like	กด	Share	ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้รบัส่งต่อมาทางสือ่สงัคมต้องท�าการตรวจสอบจากแหล่งทีม่าของข้อมลู 

เสมอว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ	ข้อมูลปลอม	หรือเป็นข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนก	ตกใจ	สร้างความโกลาหลให้กับสังคมหรือไม่	 

ไม่กด	Like	หรือ	กด	Share	ข้อมูลในทันที

	 	 2.		ไม่โพสต์ข้อความตามกระทู้ต่างๆ	ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม	เป็นเท็จ	กระทบความมั่นคง	หรือลามกอนาจาร	หรือข่าย

ลักษณะความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วย

	 	 3.		ไม่ตัดต่อภาพของผู้อื่นซึ่งน�ามามาสู่ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง	ของผู้นั้น	

	 	 4.		ไม่	Save	ข้อมูลของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย	คลิปวีดิโอของผู้อื่นแล้วไปใช้เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาก�าไร	

	 	 5.		ไม่โพสต์ข้อความท่ีเข้าข่ายลักษณะหมิน่เบือ้งสูง	หรือท�าเวบ็ไซต์หมิน่สถาบนั	เพราะอาจจะเข้าลกัษณะความผดิตาม 

มาตรา	112		ประมวลกฎหมายอาญาได้ด้วย
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  DON’T: การกระท�าที่ผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  2560 

	 	 1.		น�าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน	หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเทจ็	 

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน	 	 เช่น	 ส่งข้อความทางสื่อสังคมที่เป็นความเท็จเพราะยังไม่ได ้

การตรวจสอบจากแหล่งข้อมลูแล้วส่งต่อไปให้คนอืน่แล้วเกดิคนหลงเช่ือและได้รับความเสยีหายจากข้อความน้ัน	หรือการปลอม

ข้อมูลบางอย่างแล้วน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	และส่งต่อผ่านสื่อสังคมต่างๆ	เช่น	Line	Facebook	หรือ	Twitter

	 	 2.		น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ	 โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง

ของประเทศหรอืก่อให้เกิดความตืน่ตระหนกแก่ประชาชน	เช่น	การโพสต์หรอืส่งต่อข้อความทีเ่ป็นการหมิน่เบือ้งสงูหรอืข้อความ

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	เช่น	การเมือง	วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายรัฐธรรมนูญในทางที่ไม่บังควร	

	 	 3.		น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด	ๆ	อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือ

ความผดิเกีย่วกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา		เช่นการปล่อยข่าวลอืเกีย่วกับการก่อการร้ายท่ีเชือ่มโยงกบัการเมอืง

และความมั่นคง		เป็นต้น	

	 	 4.		ส่งต่อข้อมูลใดๆ	ที่ตนเองรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลนั้นปลอม	 เป็นเท็จ	 หมิ่นเบื้องสูง	 หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง 

ต่อราชอาราจักร	ต้องรับโทษเหมือนกับกับผู้กระท�าความผิด

	 	 5.		ตัดต่อภาพ	 วีดีโอ	 อันมีลักษณะใส่ความเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง	 ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง	 เช่น	 

การตัดต่อ	ภาพล้อเลียน	อาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย

3. ความรับผิดฐานหมิ่นประมาท

	 	 ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 426	 บัญญัติว่า	 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม	 โดยประการที่น่าจะท�าให้ผู้อื่น 

เสียหายต่อชื่อเสียง	 ถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชัง	 ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1	 ปี	 

ปรับไม่เกิน	 20,000	 บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และหากกระหมิ่นประมาทนั้นกระท�าโดยวิธีการโฆษณา	 ต้องรับโทษเพิ่มเป็น	 

จ�าคุกไม่เกิน	2	ปี	ปรับไม่เกิน	200,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  DO: สามารถกระท�าได ้

	 	 1.	ตชิมด้วยใจเป็นธรรม	ซ่ึงบุคคลหรอืส่ิงอืน่ใดอนัเป็นวสิยัทีป่ระชาชนย่อมกระท�า	เช่น	ตัง้ฉายารัฐบาล	วพิากษ์วจิารณ์

การท�างานของรัฐบาล	ตั้งฉายาดารา	วิพากษ์วิจารณ์การท�าหน้าที่ดารา	พิธีกร	เป็นต้น

	 	 2.		สามารถน�าเสนอข่าวในลักษณะที่หมิ่นประมาทผู้อ่ืนได้แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงตามท่ีกล่าวอ้างและ 

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	ที่มิใช่เรื่องส่วนตัวตามาตรา	330	
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  DON’T: ไม่ควรท�าเพราะผิดกฎหมาย 

	 	 1.		การอ้างว่าแหล่งข่าวกล่าวว่า	ได้ยนิมาว่า	หนังสือพิมพ์ฉบบันัน้ลงข่าว	หรอืเพจชือ่ดงัลงข่าวว่าก็ไม่ได้ท�าให้ผูน้�าเสนอข่าว 

พ้นจากการกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาท	สามารถโดยด�าเนินคดีในฐานะตัวการร่วม

	 	 2.		รปูแบบการใส่ความอนัจะเป็นความผดิหมิน่ประมาท	อาจจะเป็นได้ทัง้การ	อพัโหลดรปูภาพ	การตดัต่อ	การเล่าเรือ่ง 

จากแหล่งข่าว	การท�าเป็นภาพยนตร์	ภาพระบายสี	หรือข้อมูลอื่นใดๆก็ตาม	ดังนั้นไม่ใช่เฉพาะการกล่าวด้วยการพูดอย่างเดียว

	 	 3.	 การใส่ความในความผิดฐานหม่ินประมาทนั้น	 ต่อให้ข้อมูลท่ีน�าเสนอเป็นความจริงท้ังหมดแต่หากก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง	ผู้กระท�าก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาท	ตามค�าพูดที่ว่า	“ยิ่งจริงยิ่งผิด”

4. ความรับผิดฐานละเมิด

	 	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 420	 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท�าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย

ท�าให้ผูอ้ืน่เสยีหายต่อชวีติ	ร่างกาย	อนามัย	ทรพัย์สิน	เสรภีาพและสทิธอิย่างหนึง่อย่างใด	ผูน้ัน้กระท�าละเมดิต้องชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทน

	 	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 423	 ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความที่ฝ่าฝืนต่อความจริง 

เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายต่อเกียรติยศ	ชื่อเสียง	กระทบต่อทางท�ามาหาได้ของเขาผู้นั้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นกัน	

  DO: สิ่งที่สื่อควรท�า 

	 	 1.		น�าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นได้	แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	เช่น	น�าเสนอรูปร่างหน้าตาของผู้ร้าย 

ที่ทางราชการต้องการตัว	หรือเป็นภัยต่อสังคม

	 	 2.		หากมีความจ�าเป็นต้องน�าเสนอภาพข่าวที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องปิดบังหน้าตาที่ท�าให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ว่า 

เป็นใคร	รวมถึงปกปิดข้อมูลที่จะเชื่อมต่อกับผู้เสียหายด้วย	เช่น	ภูมิล�าเนา	ชื่อบิดามารดา	สถานศึกษา

	 	 3.		หากการน�าเสนอข่าวเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่ผิดกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลสามารถน�าเสนอได้เลย 

โดยไม่ต้องขออนุญาต	 เช่น	ภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วได้รับเหรียญรางวัล	บุคคลที่ท�าคุณงามความดีแล้ว

ได้รับรางวัล	เป็นต้น

5. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  มาตรา 84	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน	 ห้ามมิให้เปิดเผยหรือน�าประวัติการกระท�าความผิดอาญา 

ของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชนน้ันไม่ว่า 

ในทางใดๆ	 เว้นแต่เป็นการใช้ประกอบดุลพินิจของศาลเพ่ือก�าหนดวิธีการส�าหรับเด็กและเยาวชน	หากมีการฝ่าฝืนให้ศาลสั่ง 

ระงับการกระท�าที่ฝ ่าฝืนหรือเพิกถอนการกระท�านั้น	 และอาจก�าหนดค่าเสียหายหรือบรรเทาผลร้ายหรือมีค�าสั่งให้ 

จัดการแก้ไขเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่เห็นสมควร
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  มาตรา 130	 ห้ามมิให้ผู ้ใดบันทึกภาพ	 แพร่ภาพ	 พิมพ์รูป	 หรือบันทึกเสียง	 แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชน 

ซ่ึงต้องหาว่ากระท�าความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 หรือโฆษณาข้อความซ่ึงปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน	 

พนักงานอัยการ	 หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจท�าให้บุคคลอื่นรู้จักตัว	 ชื่อตัว	 หรือชื่อสกุล	 ของเด็กหรือเยาวชนนั้น	 

หรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระท�าความผิด	 หรือสถานที่อยู ่ 	 สถานที่ท�างาน	 หรือสถานศึกษาของ 

เด็กหรือเยาวชนนั้น

  มาตรา 136	 ในการโฆษณาไม่ว ่าด ้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลที่มีอ�านาจ 

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 ห้ามมิให้ระบุชื่อ	 หรือแสดงข้อความ	 หรือกระท�าการด้วยประการใดๆ	 อันจะท�าให้รู้จัก 

ตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นจ�าเลย	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

  มาตรา 153	ในการโฆษณา	ไม่ว่าด้วยวาจา	เป็นหนังสือ	เผยแพร่ทางสื่อมวลชน	สื่อสารสนเทศหรือโดยวิธีการอื่นใด 

ซึ่งค�าคู ่ความ	 ข ้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดๆ	 ในคดี	 หรือค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลที่มีอ�านาจพิจารณาคดี 

ครอบครัวหรือการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว	 ห้ามมิให้แพร่ภาพ	 แพร่เสียง	 ระบุชื่อหรือแสดงข้อความหรือกระท�าการ 

ด้วยประการใดๆ	 อันอาจท�าให้รู ้จักตัวคู ่ความหรือท�าให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง	 เกียรติคุณของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 

หรือถูกกล่าวถึงในคดี	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

	 	 ผู้ใดฝ่าฝืน	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  DO: สิ่งที่สื่อควรท�า 

	 	 1.	 หากต้องการน�าเสนอภาพข่าวเก่ียวกับเด็กและเยาวชนต้องปกปิดหน้าตา	 และห้ามเปิดเผยข้อมูลอ่ืน 

อันจะท�าให้ทราบถึงตัวเด็กและเยาวชน	เช่น	ภูมิล�าเนา	ชื่อบิดา	มารดา	สถานศึกษา	เป็นต้น	

	 	 2.	ห้ามสื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณาคดี	ศาลอนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องรับคดีเท่านั้น

	 	 3.		การอ่านค�าพิพากษา	ให้กระท�าเป็นการลับเช่นกัน

	 	 4.		ห้ามเผลแพร่ชื่อตัว	 ชื่อสกุล	 ภาพ	 หรือเสียง	 ของเด็กเยาวชน	 ให้บุคคลอ่ืนรู้จักตัว	 ดังน้ัน	 จึงห้ามสื่อมวลชน 

บันทึกภาพ	แพร่ภาพ	พิมพ์รูป	หรือบันทึกเสียง	แพร่เสียงของเด็กและเยาวชน

	 	 5.		ห้ามสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน

	 	 6.		ห้ามโฆษณาข้อความในทางพิจารณาคดีของศาล

	 	 7.		ห้ามโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระท�าความผิด	 หรือสถานท่ีอยู่	 สถานท่ีทางาน	 หรือสถานศึกษาของ 

เด็กและเยาวชนนั้น

	 	 8.		ในการเผยแพร่คาพิพากษาของศาลหรือคาส่ังศาลไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ	 ห้ามสื่อมวลชนระบุชื่อ	 หรือ 

แสดงข้อความ	อันอาจท�าให้รู้จักตัวคู่ความ
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