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คำนำ 

  

 แนวปฏิบัติ (Guideline) สื่อมวลชนภายใต?ภูมิทัศนCสื่อที่เปลี่ยนไป (ปG 2563) ฉบับน้ี อยูNภายใต?โครงการท่ี

ปรึกษาการเสริมสร?างศักยภาพและสNงเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนC ปGงบประมาณ 

2562 โดยมีวัตถุประสงคCเพื่อดำเนินการศึกษาและวิจัยในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมสื่อ บทเรียนจากตNางประเทศในการ

นำจริยธรรมสื่อไปสูNการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของบุคลากรที่เกี่ยวข?อง ทั้ง 4 ภาค จำนวน

ท้ังส้ิน 166 คน เพ่ือนำมาสูNแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติหน?าท่ีส่ือมวลชนภายใต?จริยธรรมวิชาชีพ ท่ีจะใช?เปdนแนวทาง

ในการนำเสนอขNาวท่ีเปdนไปตามมาตรฐานจริยธรรมส่ือ สร?างสรรคC ท้ังรูปแบบส่ือออนไลนC และออฟไลนC 

 แนวปฏิบัติสื่อมวลชนภายใต?ภูมิทัศนCสื่อที่เปลี่ยนไปนี้ เริ่มต?นมาจากการสนทนากลุNมยNอยนักวิชาการด?านการ

สื่อสารและนักวิชาชีพสื่อ และการศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับกับประเด็นจริยธรรมสื่อที่เกิดขึ้นในปgจจุบัน โดยประเด็นการ

ละเมิดจริยธรรมได?รับการวิพากษCวิจารณCบNอยครั้ง เชNน ขNาวลวงขNาวปลอม (Fake News) ที่แพรNหลายอยูNอยNางมากมาย

อันมาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสื่อใหมN และไมNมีการตรวจสอบกNอนนำเสนอสูNสาธารณชน นำมาสูNความเข?าใจ

ผิด หรือผลทางลบตNอสังคม ปgญหาเรื่องการนำเสนอขNาวสารที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยNางยิ่งกับเด็ก เยาวชน 

และผู?เสียชีวิต ทำให?เกิดการซ้ำเติมความทุกขC ถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม และสร?างความเกลียดชัง  สNวนปgญหาเรื่องของ

การนำเสนอของส่ือในเหตุการณCความขัดแย?ง เปdนประเด็นอNอนไหว มีผู?เก่ียวข?องหลายฝrาย ดังน้ันการใช?ภาษา ภาพและ

เสียงที่ไมNระมัดระวัง รวมถึงอคติในการเลือกนำเสนอของสื่ออาจขยายความขัดแย?งมากกวNาจะนำมาซึ่งการสร?าง 

ความเข?าใจ สNวนจริยธรรมสื่อที่สำคัญอีกประเด็น คือ การนำเสนอขNาวสารในเหตุการณCความรุนแรงที่มุNงเน?นจำนวน

ติดตามของผู?ชมและการแขNงขัน จนสร?างความตื่นตระหนก ความแตกแยกในสังคมได? จากสถานการณCการปฏิบัติงานท่ี

ละเมิดจริยธรรมของส่ือในปgจจุบัน นำมาซ่ึงการทบทวนแนวปฏิบัติของส่ือมวลชน  

 คณะผู?จัดทำของศูนยCบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หวังเปdนอยNางยิ่งวNาแนวปฏิบัติฉบับน้ี 

จะสร?างความเข?าใจและเปdนประโยชนCตNอผู?เกี่ยวข?อง และผู?สนใจทุกฝrาย ในการศึกษา เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช?

ในการเสริมสร?างศักยภาพ และสNงเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนCอยNางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนตNอไป 
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บทนำ 

 แนวปฏิบัติ (Guideline) สื่อมวลชนภายใต?ภูมิทัศนCสื่อที่เปลี่ยนไป (ปG 2563) นี้ เปdนผลมาจากการประชุม

กลุNมยNอยนักวิชาการด?านการสื่อสาร และนักวิชาชีพสื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนใน 4 ภูมิภาค และ

การศึกษาเอกสาร งานวิจัย สามารถสรุปประเด็นจริยธรรมที่สำคัญและมักพบบNอยครั้งในการปฏิบัติงานของ

ส่ือมวลชนในปgจจุบัน 4 เร่ือง ซ่ึงสามารถกำหนดนิยามความหมายได?ดังตNอไปน้ี 

 1. การนำเสนอ ขNาวลวง ขNาวปลอม คือ ขNาวที่มีเนื้อหาเปdนเท็จ หรือเนื้อหาถูกประดิษฐCขึ้นโดยไมNมี

ข?อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบแหลNงที่มาหรือคำพูด ขNาวลวง ทั้งนี้ ขNาวปลอมบางขNาวอาจมีข?อมูลที่สามารถ

ตรวจสอบได? แตNก็อาจจะมีข?อมูลท่ีถูกสร?างข้ึนมาเพ่ือเจตนาบิดเบือนข?อเท็จเดิม 

 2. การนำเสนอขNาวโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หมายถึง การรายงานขNาวโดยไมNลNวงเกินเรื่องสNวนตัว

ของบุคคล รักษาศักดิ์ศรีความเปdนมนุษยCของผู?ตกเปdนขNาว ซึ่งเปdนสิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวนของมนุษยCทุกคน 

รวมถึงให?ความคุ?มครองตNอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู?ด?อยโอกาส  และผู?มีอัตลักษณCแตกตNางในสังคม และ

ต?องไมNซ้ำเติมความทุกขCหรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแกNผู?ตกเปdนขNาว 

 3. การนำเสนอขNาวความรุนแรง หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาขNาวที่มีภาพและ/หรือเสียงที่กNอให?เกิด

ความรู?สึกกลัว ขยะแขยง อุจาดตา แสดงให?เห็นถึงความโหดร?ายทารุณ เชNน ภาพขNาวที่แสดงสภาพศพใน

ลักษณะสยดสยอง ภาพผู?เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือจากภัยพิบัติท่ีร?ายแรง โดยขNาวท่ีมีความรุนแรงน้ัน สามารถ

นิยามความหมายตามลักษณะดังตNอไปน้ี 

  3.1) ภาพขNาวภาพ และ/หรือเสียง และการใช?ภาษาที่แสดงให?เห็นถึงผู?กระทำกำลังกระทำ 

ความรุนแรง ซ่ึงผู?กระทำอาจหมายถึง ส่ิงมีชีวิต ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข?เจ็บท่ีกำลังกระทำความรุนแรง  

อันกNอให?เกิดอาการบาดเจ็บหรือตาย  

  3.2) ภาพและ/หรือเสียง และการใช?ภาษาที่แสดงให?เห็นถึงผลการกระทำความรุนแรงที่เกิด

ข้ึนกับผู?ถูกกระทำ ซ่ึงผู?ถูกกระทำหมายถึง สิ่งมีชีวิตท่ีถูกกระทำให?เกิดการบาดเจ็บหรือตาย ท้ังทางรNางกายและ

จิตใจจากการกระทำใด ๆ นั้น ตลอดจนทรัพยCสินถูกทำลาย เชNน ภาพผู?เสียชีวิต ภาพซากรถยนตCที่พังยับเยิน 

ภาพอาคารบ?านเรือนท่ีได?รับความเสียหาย พังพินาศ ภาพของการถูกทำร?ายทางจิตใจ เสียใจ โกรธ โมโห  เสียง

ประกอบหรือน้ำเสียงของผู?ส่ือขNาวท่ีกระตุ?นอารมณCท่ีรุนแรง เปdนต?น 

 4. การนำเสนอขNาวความขัดแย?ง หมายถึง การนำเสนอเหตุการณCที่ปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุNมคนมี

ความเห็นไมNสอดคล?องกัน โดยการที่แตNละฝrายไปด?วยกันไมNได?ในเรื ่องเกี ่ยวกับความต?องการ ไมNวNาจะเปdน 

ความต?องการจริง หรือศักยภาพที่จะเกิดตามต?องการ โดยมีสาเหตุมาจากความแตกตNางกันในการรับรู? เปtาหมาย

หรือสิ่งที่ต?องการแตกตNางกัน คNานิยมของคนแตกตNางกัน ระบบโครงสร?างของสังคมที่อยูNอาจเปdนเหตุนำไปสูN 
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ความขัดแย?ง ทั ้งนี ้เพราะการจัดโครงสร?างอาจไปขัดกับความรู ?สึกหรือพฤติกรรมของคนบางพวกบางกลุNม  

การเปลี ่ยนแปลง ตลอดจนพฤติกรรมสNวนบุคคล มีผลทำให?เกิดความขัดแย?ง ซึ ่งความขัดแย?งอาจนำไปสูN 

ความรุนแรงในบางประการ แตNความขัดแย?งก็อาจนำไปสูNการพัฒนาหรือความก?าวหน?าหากมีความขัดแย?งในระดับ

ท่ีเหมาะสม 
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จากสภาพปgญหาการทำหน?าท่ีของส่ือมวลชนในปgจจุบันท่ีเกิดข้ึนอยNางตNอเน่ือง สะท?อนให?เห็นวNาส่ือมวลชน

ยังคงขาดความเครNงครัดและรอบคอบตNอการปฏิบัติหน?าที่ในการนำเสนอขNาวสารตามกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ซึ ่งอาจเกิดข้ึนจากการขาดความเข?าใจและความชัดเจน กระจNางแจ?ง ตNอการดำเนินงานที่เหมาะสม 

โครงการเสริมสร?างศักยภาพและสNงเสริมจริยธรรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนCฯ จึงได?จัดทำ

แนวปฏิบัติ (Guideline) สื่อมวลชนภายใต?ภูมิทัศนCสื่อที่เปลี่ยนไป (ปG 2563) ขึ้นเพื่อเปdนแนวทางในการทำ

หน?าท่ีของส่ือมวลชน ไว?ดังน้ี  

 

1. แนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับการปVองกันการนำเสนอขYาวลวงขYาวปลอม (Fake News)  

 

 ขNาวลวง ขNาวปลอม (Fake News) ไมNใชNเรื่องใหมNแตNเปdนเรื่องที่เกิดขึ้นมานานตั้งแตNยุคสมัยโบราณ 

เพียงแตNรูปแบบและวิธีการแพรNกระจายของขNาวปลอมอาจแตกตNางกันไป เชNน ในสมัยกNอนขNาวลวง ขNาวปลอม 

แพรNกระจายโดยการบอกตNอกันแบบปากตNอปาก โดยใบปลิว หรือเรื่องเลNาที่เลNาตNอ ๆ กันมา จนเข?าสูNยุค

เทคโนโลยีท่ีเราเร่ิมใช?อินเทอรCเน็ตขNาวปลอมก็แพรNระบาดผNานฟอรCเวิรCดเมลC (Forward mail) เกิดการสNงตNอกัน

มากขึ้น จนถึงยุคปgจจุบันที ่เราใช?โซเชียลมีเดีย (Social media) ในการแพรNกระจายขNาวลวง ขNาวปลอม 

โดยเฉพาะเมื่อขNาวบนสื่อสังคมออนไลนCได?รับการยอมรับมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของมนุษยCที่มีแนวโน?มที่จะ

เชื่อสิ่งที่เราเชื่ออยูNเดิมหรือสอดคล?องกับความคิดความเชื่อ ทำให?เกิดขNาวที่อาจจะไมNใชNขNาวที่ถูกต?องตาม

ข?อเท็จจริง (Fact) แตNถูกใจผู?อNาน ผู?ชม ด?วยเหตุนี้ยิ่งทำให?ขNาวลวง ขNาวปลอมได?รับความนิยมมากขึ้น และเอ้ือ

ให?เกิดสำนักขNาวออนไลนCใหมN ๆ เปdนจำนวนมาก ซึ่งตNางนำกลยุทธCในการสร?างเรตติ้งมาใช? ในขณะที่สื่อกระแส

หลักอยNางโทรทัศนC วิทยุ และสิ่งพิมพCต?องมีการปรับตัวขนานใหญNจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital 

disruption) อุตสาหกรรมสื่อไทยจึงอยูNในลักษณะ “สื่อใหมNก็ยังพึ่งไมNได? สื่อเกNาก็ยังหาทางออกไมNเจอ” จึงเป�ด

โอกาสให?เกิดขNาวลวง ขNาวปลอม (Fake news) ได?งNาย และปgญหาขNาวลวง ขNาวปลอมกลายมาเปdนปgญหาใหญN

ท่ีถูกพูดถึงมาในชNวง 3-4 ปGมาน้ี 

 หากจะ “นิยามความหมายของขNาวลวง ขNาวปลอมอาจจะนิยามได?วNา ขNาวลวง ขNาวปลอม คือ ขNาวที่มี

เนื้อหาเปdนเท็จ หรือเนื้อหาถูกประดิษฐCขึ้นโดยไมNมีข?อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบแหลNงที่มาหรือคำพูด ขNาวลวง 

ทั้งนี้ ขNาวปลอมบางขNาวอาจมีข?อมูลที่สามารถตรวจสอบได? แตNก็อาจจะมีข?อมูลที่ถูกสร?างขึ้นมาเพื่อเจตนา

บิดเบือนข?อเท็จเดิม”  

ในยุคท่ีส่ือสังคมเข?ามามีบทบาทกับผู?บริโภคมากขึ้นตNางจากในอดีตท่ีจะมีสิ่งขวางก้ันระหวNางองคCกรส่ือ

กับผู?บริโภค แตNปgจจุบันกำแพงนั้นหายไปเพราะคนสามารถเข?าถึงสื่อมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับขNาวลวงขNาว

ปลอมก็เข?ามามีความสำคัญและสร?างปรากฏการณCตNาง ๆ ในสังคมอยNางรวดเร็วในชNวง 3-4 ปGท่ีผNานมาทำให?

ขNาวลวงขNาวปลอมมีความสำคัญและเปdนท่ีสนใจ โดยเฉพาะขNาวลวงขNาวปลอมท่ีถูกเผยแพรNโดยส่ือมวลชน 
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ขNาวลวงขNาวปลอมถูกเผยแพรNอยNางรวดเร็วเพราะชาวเน็ตเชื่อวNาขNาวสารที่ได?รับผNานทางแพลตฟอรCม

ตNาง ๆ นั้นเปdนขNาวจริงจึงทำการเผยแพรNตNอจนเปdนไวรัล และมีผู?ให?ความสนใจเผยแพรNตNอเปdนจำนวนมาก หรือ

อีกทางหนึ่งบทบาทการทำหน?าที่ขององคCกรสื่อมวลชนที่ถูกบีบคั้นด?วยเวลาและ  เรตติ้งก็เสมือนดาบสองคม 

โดยส่ือมวลชนมีการปรับเปล่ียนรูปแบบหันมาเกาะติดกระแสส่ือสังคมออนไลนCมากข้ึน โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย 

โดยการหยิบเอาข?อมูลจากโลกออนไลนCมานำเสนอเปdนขNาวและบางครั้งไมNมีการตรวจสอบข?อเท็จจริงให?ชัดเจน

กNอนนำเสนอส่ือมวลชนจึงเปdนอีกหน่ึงชNองทางในการแพรNกระจายขNาวลวงให?มีมากย่ิงข้ึน  

ดังนั้นเราจึงต?องกลับมาทบทวนการทำงานของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอยNาง

รวดเร็ว ในขณะท่ีผู?บริโภคมีความต?องการเข?าถึงขNาวสารอยNางรวดเร็ว  

ในสถานการณCการแขNงขันที่แยNงชิงอันดับเรตติ้งบนแพลตฟอรCมของสื่อมวลชนที่เปdนระบบธุรกิจ

มากกวNาเปdนกระบอกเสียงของประชาชน ผู?วิจัยจึงขอเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับการนำเสนอขNาวลวงขNาวปลอม

สำหรับส่ือมวลชนและส่ือออนไลนC ดังน้ี 

 

แนวปฏิบัติสำหรับองคGกรส่ือ และกองบรรณาธิการ 

1) องคCกรสื่อและกองบรรณาธิการต?องยึดมั่นในบทบาทหน?าที่ของสื่อในการทำหน?าที่เปdนผู?ให?ขNาวสาร

ที่มีสาระและ “ความเปdนจริง” ตNอประชาชน รวมถึงถNายทอด/เน?นย้ำอุดมการณCนี้ตNอผู?ปฏิบัติงานขNาวในสังกัด

ของตนอยNางสม่ำเสมอ เชNน การพูดย้ำกับทีมผู?ปฏิบัติงานขNาวทุกครั้งหลังประชุมวNา “องคCกรสื่อของเราความ

จริงต?องมากNอน” 

2) องคCกรสื่อและกองบรรณาธิการต?องทำหน?าที่ควบคุม/ตรวจสอบประเด็นขNาวในแตNละวันของ

ผู?ปฏิบัติงานขNาวกNอนแบNงงาน โดยในแตNละวันบรรณาธิการต?องทำการประชุม (ออนไลนC/ออฟไลนC) กับทีมเพ่ือ

รวบรวมประเด็นขNาวที่นNาสนใจจากทีมขNาว บรรณาธิการต?องทำหน?าที่คัดกรองและตรวจสอบเบื้องต?นวNาเปdน

ขNาวท่ีมีมูลความจริงและสามารถตรวจสอบได? หลังจากน้ันจึงกระจายประเด็นขNาวตNาง ๆ ให?ทีมผู?ปฏิบัติงานขNาว

แตNละคน สNวนประเด็นใดที่บรรณาธิการตรวจสอบแล?ววNาเปdนขNาวลวงขNาวปลอมให?ตัดทิ้งไปพร?อมทั้งแจ?งให?ทีม

ผู?ปฏิบัติงานขNาวทราบ 

3) องคCกรสื่อและกองบรรณาธิการต?องสร?างวัฒนธรรม/ให?คุณคNากับประเด็นขNาวที่มีความถูกต?อง

สำคัญกวNาขNาวที่นำเสนออยNางความเร็ว ในปgจจุบันปgญหาขNาวลงขNาวปลอมจำนวนมากเกิดมาจากการที่องคCกร

สื่อ/บรรณาธิการให?ความสำคัญกับความรวดเร็วมากกวNาความถูกต?อง จึงทำให?เกิดความผิดพลาดในการทำ

เสนอข?อมูลขNาวสารท่ีเปdนขNาวปลอมหรือขNาวลวง 

4) หัวหน?าโต�ะ หรือ (กอง) บรรณาธิการขNาวเปdนผู?ตรวจสอบความถูกต?องของขNาวทุกขNาวในขั้นตอน

สุดท?ายกNอนนำเสนอ 
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แนวปฏิบัติสำหรับผู#ปฏิบัติงานขYาว 

1) การตรวจสอบข?อเท็จจริงกลับไปยังต?นทางของแหลNงสารน้ัน 

การตรวจสอบกลับไปยังต ?นทางของแหลNงข Nาว/ข ?อม ูลน ั ้นต ?องพยายามตรวจสอบไปให?ถึง 

ต?นทางมากที ่ส ุดเพื ่อสอบถามเรื ่องราวทั ้งหมดข?อเท็จจริงที ่เกิดขึ ้นเพื ่อปtองกันการนำขNาว/ข?อมูลท่ี 

ไมNได?มาจากแหลNงต?นทางมานำเสนอซึ ่งอาจทำให?ข?อมูลคลาดเคลื ่อน หากจะต?องสัมภาษณCแหลNงขNาว 

ก็ต?องเลือกแหลNงขNาวท่ีเปdนต?นตอของขNาวน้ัน หากประเด็นขNาวใดก็ตามท่ีไมNสามารถตรวจสอบกลับไปยังต?นทาง

ได?ส่ือจะต?องช่ังใจและหาข?อมูลมายืนยันหรือเสนอประเด็นขNาวให?หัวหน?าขNาวบรรณาธิการขNาวเปdนผู?พิจารณาวNา

จะนำเสนอขNาวในประเด็นนั้นหรือไมN เพื่อปtองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ถ?าในกรณีที่ไมNสามารถตรวจสอบ

ข?อมูลแตNเปdนประเด็นที่นNาสนใจอาจจะเลือกนำเสนอได? แตNต?องดูเบื้องต?นแล?วมั่นใจวNาไมNใชNข?อมูลเท็จแนNนอน 

หลังจากนั้นจึงคNอยตรวจสอบข?อมูลเพิ่มเติมได? หรือนำเสนอเฉพาะข?อมูลที่ปรากฏในขณะนั้นโดยเน?นย้ำกับ

ผู?บริโภคให?ชัดเจนวNาเหตุการณCเกิดข้ึน ณ ท่ีไหน เวลาใด  

 1.2) ตรวจสอบหลักฐาน  

ตรวจสอบแหลNงข?อมูลที่มา ถ?าเปdนขNาว/ข?อมูลออนไลนCต?องตรวจสอบข?อมูลของผู?เขียนเพื่อยืนยัน

แหลNงข?อมูล ถ?าเปdนเหตุการณCท่ีเกิดข้ึนตามพ้ืนท่ีตNาง ๆ ควรมีการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข?อเท็จจริง หากเปdนข?อมูลท่ี

เปdนเอกสาร ต?องตรวจสอบความถูกต?องของเอกสาร หลักฐานที่ได?มาวNามาจากแหลNงที่นNาเชื่อถือหรือไมN เชNน 

จากหนNวยงานราชการ องคCกรที่มีความนNาเชื่อถือ ขNาว/ข?อมูลที่ไมNมีหลักฐานหรือแหลNงอ?างอิงมีโอกาสที่จะเปdน

ขNาวลวงขNาวปลอม  

 1.3) สังเกตสิ่งผิดปกติ หากมีการใช?คำหรือภาษาที่ไมNเปdนมืออาชีพ เชNน สะกดคำผิดหรือมีการวาง

รูปแบบการเขียนท่ีดูไมNมืออาชีพ หากพบเชNนน้ีให?ระวังวNาจะเปdนขNาว/ข?อมูลปลอม 

 1.4) ตรวจสอบรูปภาพ ขNาวลวงขNาวปลอมมักมีรูปภาพหรือวีดีโอที่นำมาเสนอแตNไมNเกี่ยวข?องกับเน้ือ

ขNาว เชNน ภาพจริงแตNไมNเกี่ยวกับบริบทขNาว โดยสามารถตรวจสอบด?วยการค?นหาแหลNงที่มารูปภาพ/วีดีโอเพ่ือ

ตรวจสอบยืนยัน 

 2) ตรวจสอบกับนักวิชาการหรือผู?เช่ียวชาญ 

 ขNาว / ข?อมูล สามารถสอบถามจากนักวิชาการ ผู ?ร ู ?  หรือผู ? เช ี ่ยวชาญ หากไมNแนNใจในความ 

ถูกต?องของข?อมูล การสอบถามไปยังนักวิชาการ ผู?รู? หรือผู?เชี่ยวชาญถึงความนNาจะเปdนและความถูกต?องของ

ขNาว / ข?อมูลกNอนนำเสนอได?  
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 3) การเทียบเคียงจากส่ือมวลชนด?วยกันเอง 

 3.1) เปรียบเทียบขNาวจากแหลNงอื ่น ๆ หากลองหาข?อมูลจากแหลNงขNาวอื ่น ๆ แล?วไมNพบวNามี 

การรายงานเรื่องเดียวกันก็อาจจะเปdนสัญญาณบNงชี้วNาขNาวนั้นอาจจะเปdนขNาวลวงขNาวปลอม ถ?ามีการรายงาน

จากแหลNงขNาวท่ีนNาเช่ือถือหลายแหลNง ก็มีความเปdนไปได?วNาข?อมูลน้ันเปdนข?อมูลจริงสามารถรายงานขNาวได? 

 3.2) ตรวจสอบข?อมูลสนับสนุน พิจารณาวNาข?อมูลประกอบสนับสนุนเนื้อหาหลักอยNางสมเหตุสมผล

หรือไมN ควรระมัดระวังข?อมูลที่ไมNสมบูรณCหรือข?อมูลที่ถูกหยิบยกมาเพียงแคNบางสNวนหรือข?อมูลที่นำมา

ประกอบเพ่ือบิดเบือนข?อเท็จจริง  

 4) การเทียบเคียงจากแฟนเพจในโซเชียลมีเดียท่ีมีผู?ติดตามเปdนจำนวนมาก 

 ในย ุคป gจจ ุบ ันนอกจากจะตรวจสอบข ?อม ูลเท ียบเค ียงข ?อม ูลจากส ื ่อมวลชนด ?วยก ันแล?ว  

ยังสามารถตรวจสอบเทียบเคียงจากโซเชียลมีเดีย เชNน แฟนเพจที่มีผู?ติดตามเปdนจำนวนมากได?อีกด?วย เพราะ

จะเห็นวNาเมื่อแอดมินมีการโพสข?อมูลอะไรลงไปในเพจ มักจะมีลูกเพจ / แฟนเพจ มาให?ข?อมูลเพิ่มเติม หรือ

หากเปdนข?อมูลเท็จ มีการทำหลักฐานมาโพสอ?างอิงด?วย เปdนต?น 

 5) เป�ดรับข?อมูลจากผู?ติดตามชNองโซเชียลมีเดียของตนท่ีจะชNวยตรวจสอบและแจ?งเตือน 

 สื่อมวลชนในยุคดิจิทัลควรมีแฟนเพจสNวนตัวของตนเองหรือของสำนักขNาว นอกจากจะใช?เปdนชNองทาง

ในการเผยแพรNข?อมูลขNาวสารแล?วยังเปdนชNองทางให?ลูกเพจ / แฟนเพจตรวจสอบและแจ?งเตือนข?อมูลขNาวสาร

ตNาง ๆ เข?ามาอีกด?วย  

 6) สNงกลับหัวหน?าโต�ะหรือบรรณาธิการขNาวเปdนผู?ตรวจสอบกNอนเผยแพรN 

 หลักจากมีการตรวจสอบขNาว/ข?อมูลเร ียบร?อยแล?วควรมีหัวหน?าโต�ะหรือบรรณาธิการขNาว 

เปdนผู?ตรวจสอบข้ันสุดท?ายกNอนทำเสนอ 

 

 ข#อเสนอแนะแนวทางสำหรับการตYอสู#กับขYาวลวงขYาวปลอมในระยะยาว 

 1) การควบคุม 

    1.1) การใช?มาตรการด?านกฎหมาย 

ปgจจุบันเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข?องกับขNาวลวง ขNาวปลอมอยูNหลายฉบับ เชNน พ.ร.บ. คอมพิวเตอรC ม.14 

(ปG 60) จำคุก 5 ปG ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ผู?ทำ/ ผู?แชรC โทษเทNากัน)  พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ปG 48) 

ม.9(3) กระทบความสงบ ความม่ันคง ศีลธรรมอันดี จำคุก 2 ปG ปรับ 40,000 บาท เปdนต?น แตNยังไมNมีหนNวยงาน

หรือองคCกรไหนมีหน?าที่ตรวจสอบประเด็นขNาวลวงขNาวปลอมโดยตรง ในขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไป

อยNางรวดเร็วจนตามไมNทัน ดังนั้นจึงควรมีการจัดตั้งองคCกรตรวจสอบขNาวปลอม เปdนหนNวยงานที่คุ?มครอง
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ผู?บริโภคสื่อ มีความเปdนกลางทำหน?าที่แทนผู?ดู ผู?ชม ผู?ฟgง และผู?เสียหาย หรือ ผู?ได?รับผลกระทบจากขNาวลวง 

ขNาวปลอม (fake news) เชNน สภาผู?ชมแหNงชาติ เปdนต?น 

 1.2) องคCกรส่ือควบคุมกันเอง โดยยึดโยงตามหลักจริยธรรมของส่ือ 

 - สื่อต?องสร?างเครือขNายความรNวมมือ ผลักดันให?เกิดการสร?างกลุNม/สมาคมจากภาคีสื่อมวลชนในทุก ๆ 

มิติ อาทิ ส่ือด้ังเดิมและส่ือใหมN ส่ือสNวนกลางและส่ือสNวนภูมิภาค เปdนต?น 

 - ผลักดันให?มีใบประกอบวิชาชีพสื่อที่ออกโดยจังหวัดที่สื่อสังกัด เพื่องNายการตNอควบคุมดูแล อยNางไรก็

ดีต?องสร?างกลไกท่ีปtองกันการแทรกแซงการทำหน?าท่ีจากผู?มีอำนาจออกใบประกอบวิชาชีพด?วย 

- จัดอบรมสร?าง/เสริมย้ำ และเพิ่มศักยภาพในการทำหน?าสื่อสารมวลชนเปdนประจำ เชNน ทุกปG ทุก 2 ปG 

เปdนต?น 

นอกจากนี ้ ส ื ่อมวลชนที ่เปdนสมาชิกเครือขNายความรNวมมือ (กลุ Nม สมาคม ภาคี) จะได?ส ิทธิ 

ในการใช?ข?อมูลจากกลุNมภาคี และเครือขNายประชาสังคมในการตรวจสอบขNาว อยNางไรก็ตาม เมื่อสื่อมวลชน 

ทำผิดจะต?องมีการลงโทษอยNางเครNงครัดตามชั้นลำดับความผิด โดยจำเปdนต?องรNางระเบียบ กฎเกณฑC ข?อบังคับ 

รวมถึงบทลงโทษท่ีชัดเจนและเปdนรูปธรรมกวNาปgจจุบัน 

 2) การให?ความรู?และติดต้ังทักษะการรู?เทNาทันขNาวลวง ขNาวปลอมให?กับผู?รับสาร/ ผู?ชม 

 2.1) การให?ความรู?และติดตั้งทักษะการรู?เทNาทันขNาวลวง ขNาวปลอมให?กับผู?รับสาร / ผู?ชม “ผNานสื่อ” 

โดยสอดแทรกไปในรายการตNาง ๆ ของส่ือมวลชนเอง 

 2.2) จัดอบรมความรู?และติดตั้งทักษะการรู?เทNาทันขNาวลวง ขNาวปลอมให?กับผู?รับสาร / ผู?ชม โดยเน?นท่ี

กลุNมเด็กและเยาวชน 

 2.3) บูรณาการกับองคCกรตNาง ๆ เชNน กระทรวงศึกษาธิการฯ สภาเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยตNาง ๆ 

เพ่ือบรรจุลงไปในหลักสูตรการศึกษาให?มีการเรียนการสอนเก่ียวกับการรู?เทNาทันขNาวลวง ขNาวปลอม  

 

 3) การปรับบทบาทของส่ือมวลชนในยุคดิจิทัล 

 3.1) ปรับบทบาทสื่อ จากเปdนผู?นำเสนอ / ขยายความขัดแย?ง มาเปdนผู?นำเสนอแนวทางแก?ไขความ

ขัดแย?ง    

 3.2) ปรับบทบาทสื่อ จากมุNงหารายได? เปdนการสร?างสมดุล (Balance) ระหวNางการหารายได? กับ

เสรีภาพของสื่อ เปdนประเด็นที่ท?าทายสื่อมวลชนในยุคทุนนิยมเปdนอยNางมาก ดังนั้นควรมีมาตรการเพื่อลดแรง

กดดันด?านเศรษฐกิจเพื่อให?สื่อสามารถทำหน?าที่ได?อยNางมีเสรีภาพ เชNน มาตรการที่รัฐบาลสนับสนุนทุนสNวน

หนึ่ง หรือตั้งกองทุนสำรองเพื่อสื่อมวลชนที่สามารถทำมาใช?ในการปฏิบัติหน?าที่สื่อ เพื่อลดการพึ่งพา หรือลด

การผูกขาดจากภาคเอกชน /ธุรกิจ  
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 กรณีศึกษาขYาวลวง ขYาวปลอม เร่ืองคลิปเสียงธนาธร 

 รายการขNาวของสถานีโทรทัศนCแหNงหน่ึง เม่ือคืนวันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2563 มีการนำเสนอคลิป

เสียงสนทนาของคนสองคน เก่ียวกับการตNอรองตำแหนNงทางการเมือง ซ่ึงมีการแพรNกระจายอยูNในโลกออนไลนC 

เพราะเปdนชNวงใกล?เลือกต้ัง พิธีกรจึงได?นำคลิปเสียงดังกลNาวมาเป�ดในรายการในลักษณะ ‘รายงานปรากฏการณC

ท่ีเกิดข้ึน’ โดยไมNได?กลNาวพาดพิงถึงนักการเมืองคนใด หรือพรรคการเมืองพรรคใด 

 ตNอมามีการนำคลิปนี้ไปวิจารณCกันตNอในโซเชียลมีเดีย และมีการพาดพิงไปถึงหัวหน?าพรรคอนาคตใหมN 

นายธนาธร จึงรุNงเรืองกิจ กับอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร โดยมีการถกเถียงกันวNาเปdนคลิปเสียงจริง

หรือตัดตNอ ทำให?สถานีโทรทัศนCชNองดังกลNาวซึ่งรายงานขNาวนี้ตั้งแตNแรก เป�ดพื้นที่ชNวงของรายการขNาวภาคเที่ยง 

ให?นายธนาธรได?พูดถึงประเด็นที่ตกเปdนขNาวและถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับคลิปเสียงในรูปแบบการโฟนอินเข?ามาใน

รายการ และตNอมาผู?ประกาศขNาวที่นำคลิปเสียงมานำเสนอได?ยอมรับในรายการเดิมเมื่อคืนวันที่ 20 มีนาคม 

2563 พร?อมท้ังขอโทษเพราะไมNทราบวNาคือคลิปเสียงปลอม 
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ภาพท่ี 1 แสดงตัวอยNางของกรณีศึกษาขNาวลวง ขNาวปลอม เร่ืองคลิปเสียงธนาธร 

 

 
ท่ีมา : Bright today, https://www.brighttv.co.th/news/politics สืบค?นเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

 

 จากกรณีนี้เห็นได?ชัดเจนวNา ทั้งกองบรรณาธิการและผู?ปฏิบัติงานขNาวไมได?คำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพท่ี

บัญญัติไว?ในข?อบังคับจริยธรรมของสภาวิชาชีพตNาง ๆ ทั้งที่มีอยูNเดิม และที่เพิ่มเติมตามสถานการณCปgจจุบันโดย

สื่อมวลชนไมNวNาจะเปdนหนังสือพิมพC วิทยุ โทรทัศนC หรือสื่อออนไลนC ที่งบัญญัติไว?วNาสื่อมวลชนต?องทำหน?าท่ี

เปdนผู?ตรวจสอบ กลั่นกรองข?อมูล ขNาวลือ ขNาวลวง ขNาวปลอม (Fake news หรือ Disinformation) กNอนการ

นำเสนอ 

 โดยในกรณีนี้ ชัดเจนวNาสถานีโทรทัศนCชNองดังกลNาวไมNได?มีการตรวจสอบกลับไปยังต?นทางของแหลNง

สารนั้นเพื่อให?ได?ข?อเท็จจริงมากที่สุด โดยนำคลิปมาจากออนไลนCซึ่งมีแหลNงที่ไมNที่ระบุต?นตอที่แท?จริงไมNได? ทำ

ให?ข?อมูลคลาดเคลื่อน อีกทั้งหากลองเทียบเคียงจากสื่อด?วยกันเองจะพบวNา ไมNมีการรายงานเรื่องเดียวกันซ่ึง

เปdนสัญญาณบNงชี้วNาขNาวนั้นอาจจะเปdนขNาวลวงขNาวปลอม และบรรณาธิการขNาวหรือโปรดิวเซอรCรายการใน

ฐานะเปdนผู?ตรวจสอบข้ันสุดท?ายกNอนทำเสนอยังละหลวมปลNอยให?มีการเผยแพรNขNาวออกไปได? 
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2. แนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับการนำเสนอขYาวโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน  

 

ตามรัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย ปG พ.ศ. 2560 หมวด 3 มาตรา 32 ได?ระบุไว?วNา บุคคลยNอมมี

สิทธิในความเปdนอยูNสNวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทำอันเปdนการละเมิดหรือกระทบตNอ

สิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนำข?อมูลสNวนบุคคลไปใช?ประโยชนCไมNวNาในทางใดๆ จะกระทำมิได? เว?น

แตNโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหNงกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทNาที่จำเปdนเพื่อประโยชนCสาธารณะ ดังนั้น การ

นำเสนอขNาวสารของสื่อมวลชนก็ไมNสามารถละเมิดสิทธิสNวนบุคคลของผู?ตกเปdนขNาวด?วยเชNนกัน ถึงแม?วNาใน

มาตรา 35 จะได?บัญญัติไว?วNา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยNอมมีเสรีภาพในการเสนอขNาวสาร หรือการ

แสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหNงวิชาชีพ 

การนำเสนอขNาวโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนจึงหมายถึง การรายงานขNาวโดยไมNลNวงเกินเรื่องสNวนตัวของ

บุคคล รักษาศักดิ์ศรีความเปdนมนุษยCของผู?ตกเปdนขNาวซึ่งเปdนสิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวนของมนุษยCทุกคน รวมถึง

ให?ความคุ?มครองตNอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู?ด?อยโอกาส และผู?มีอัตลักษณCแตกตNางในสังคม  และต?องไมN

ซ้ำเติมความทุกขCหรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแกNผู?ตกเปdนขNาว  

วิธีหนึ่งที่ชNวยให?ผู?ปฏิบัติงานขNาวทำงานอยNางไมNละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสNวนบุคคล คือ การมอง

ย?อนกลับหากผู?ปฏิบัติงานขNาวต?องตกเปdนบุคคลในขNาว หากผู?ปฏิบัติงานขNาวคาดหวังให?ผู?อื่นนำเสนอขNาวของตน

อยNางไร ก็ให?ปฏิบัติงานในลักษณะน้ัน ส่ิงใดท่ีไมNต?องการให?ผู?อ่ืนนำเสนอ ผู?ปฏิบัติงานขNาวก็ไมNควรนำเสนอเชNนกัน   

โดยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอขNาวที่ไมNละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อออนไลนC สื่อวิทยุและ

โทรทัศนC ดังน้ี 

 

แนวปฏิบัติสำหรับองคGกรส่ือ และกองบรรณาธิการ 

1) กองบรรณาธิการ ต?องมีความละเอียดอNอนตNอการเคารพสิทธิ์ของบุคคลในขNาว เชNน ปกป�ดอัต

ลักษณCของแหลNงขNาวเมื่อจำเปdน ไมNนำเสนอภาพผู?สูญเสียหรือผู?เสียชีวิตอยNางไมNเหมาะสม ไมNเป�ดเผยข?อมูลสNวน

บุคคลเกินความจำเปdนของขNาว เปdนต?น  

 2) องคCกรสื ่อ ต?องให?ความสำคัญกับการละเมิดหรือกระทบตNอสิทธิของบุคคล มากกวNาการมุNง

ผลประโยชนCทางธุรกิจจากการนำเสนอเน้ือหา 

3) การตัดสินใจนำเสนอข?อมูลของผู?ปฏิบัติงานขNาวควรได?รับความคุ?มครองสิทธิการทำหน?าที่ โดย

ปราศจากการการแทรกแซงจากอำนาจรัฐ การเมือง แหลNงทุน 

เสรีภาพของผู?ปฏิบัติงานขNาวในการตัดสินใจนำเสนอข?อมูลถือเปdนหัวใจสำคัญของการทำงานสื่อ แตN

หลายครั้งที่ผู?ปฏิบัติงานสื่อถูกแทรกแซงการทำงานจากอำนาจรัฐ การเมือง แหลNงทุน หรือองคCกรสื่อเอง เพ่ือ

มุNงหวังผลประโยชนCหรือผลลัพธCที่ต?องการ และนำไปสูNการนำเสนอเนื้อหาที่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิ
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สNวนบุคคลของผู?ที่เปdนขNาว ดังนั้น ผู?ปฏิบัติงานขNาวควรได?รับความคุ?มครองสิทธิการทำหน?าที่เพื่อนำเสนอข?อมูล

ท่ีถูกต?อง และไมNเปdนสNวนหน่ึงของผู?ท่ีสNงผลกระทบทางลบให?ผู?อ่ืน ท่ีไมNได?เปdนไปเพ่ือประโยชนCสาธารณะ 

4) องคCกรสื่อควรสนับสนุนผู?ปฏิบัติงานให?มีความรู?ในเรื่องของการทำงานที่ไมNละเมิดสิทธิสNวนบุคคล 

และสิทธิมนุษยชน อาจอยูNในรูปแบบของการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู?ความเข?าใจ การถอดบทเรียน

จากกรณีศึกษาในอดีต ตNอแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือไมNให?ละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสNวนบุคคล 

5) องคCกรส่ือควรรับผิดชอบเม่ือเกิดข?อผิดพลาด รับฟgงเสียง และข?อร?องเรียนจากผู?ชมผู?ฟgง 

องคCกรสื่อควรรับฟgงเสียง และข?อร?องเรียนจากผู?ชมผู?ฟgงอยNางสม่ำเสมอ และมีความรับผิดชอบตNอการ

ปฏิบัติงานของตน โดยขอโทษ ปรับปรุง และแก?ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดให?เร็วที่สุดทางสื่อนั้นๆ ตNอสาธารณะ 

รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยNางเครNงครัด 

 

แนวปฏิบัติสำหรับผู#ปฏิบัติงานขYาว 

 1) ผู?ปฏิบัติงานขNาวต?องรู?ถึงหลักการ และกฎหมายเพื่อไมNทำงานโดยละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิ

สNวนบุคคล 

สาเหตุหนึ ่งของการนำเสนอขNาวที ่นำไปสู Nการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสNวนบุคคล คือ 

ผู?ปฏิบัติงานขNาวขาดความรู?ความเข?าใจในหลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวข?องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งนำไปสูNการ

ปฏิบัติงานที่เสี่ยงตNอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ดังนั้นการมีความรู? และคำนึงถึงเรื่องนี้อยูNเสมอใน

การปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญ  

2) ผู?ปฏิบัติงานขNาวต?องมีความไหวรู?ตNอประเด็นความเปราะบางทางสังคม ในลักษณะอันแตกตNางของ

บุคคล ต?องเรียนรู?ความแตกตNางทางสังคม วัฒนธรรม และกรอบประเพณีหรือวัฒนธรรมตNางๆ เพื่อนำเสนอ

เน้ือหาในลักษณะท่ีสร?างการยอมรับและเข?าใจ 

3) ผู ?ปฏิบัติงานขNาวต?องประสานงานกับหนNวยงานด?านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในเหตุการณCท่ี

เปราะบาง  

ในสถานการณCที่เปราะบาง เชNน เด็กและเยาวชน ความขัดแย?งทางชาติพันธุC เปdนต?น ผู?ปฏิบัติงานขNาว

ควรต?องทำงานรNวมกับหนNวยงานด?านสิทธิมนุษยชน เพ่ือปtองกันการปฏิบัติงานขNาวที่อาจเสี่ยงตNอการละเมิด

สิทธิมนุษยชน  

4) ผู?ปฏิบัติงานขNาวต?องนำเสนอโดยปราศจากอคติในใจที่สNงผลตNอมุมมองในการนำเสนอขNาว ที่ละเมิด

สิทธิมนุษยชนของผู?เปdนขNาว 

ผู?ปฏิบัติงานขNาวต?องระมัดระวังไมNให?อคติที่ตนเองอาจมีตNอบุคคล สถานที่ เหตุการณC และอื่นๆ สNงผล

ตNอมุมมองในการนำเสนอขNาว  แม?มนุษยCทุกคนยNอมมีอคติ แตNผู?ปฏิบัติงานขNาวต?องคอยตรวจสอบตนเอง ไมNให?
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อคติในใจเข?ามาเปdนตัวกลางในการพิจารณาข?อมูล และนำเสนอ โดยยึดแนวปฏิบัติในการทำงานเปdนหลัก เพ่ือ

ไมNให?เกิดการนำเสนอเน้ือหาท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู?เปdนขNาว 

5) ผู?ปฏิบัติงานขNาวควรหาข?อมูลอยNางรอบด?านและเที่ยงตรงโดยเตรียมทีมงาน เตรียมอุปกรณC เตรียม

ประเด็นคำถาม เตรียมผู?ประสานงาน เตรียมกลุNมเปtาหมายท่ีจะสัมภาษณC 

การได?มาซึ ่งข?อมูลที ่รอบด?านและเที ่ยงตรงตNอทุกฝrายในเหตุการณC ต?องอาศัยการวางแผนและ

เตรียมการที่ดี ดังนั้นผู?ปฏิบัติงานขNางควรเตรียมทีมงาน และเตรียมอุปกรณCตNางๆ ให?พร?อม เชNน กล?อง เครื่อง

เสียง เปdนต?น เตรียมประเด็นคำถาม เตรียมผู?ประสานงาน เชNน  ผู?นำศาสนา  หนNวยงานด?านสิทธิมนุษยชน 

หนNวยงานตNางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข?อง เปdนต?น และเตรียมกลุNมเปtาหมายท่ีจะสัมภาษณCให?พร?อม  

6) ตรวจสอบและคัดกรองข?อมูลโดยที่ไมNละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสNวนบุคคลกNอนนำเสนอนำข?อมูล

ท่ีได?มาวิเคราะหCข?อเท็จจริงและสังเคราะหCออกมาเปdนประเด็นขNาว และต?องระบุท่ีมาของแหลNงขNาวท่ีได?รับ 

การนำเสนออยNางมีความถูกต?อง และไมNสNงผลกระทบตNอศักดิ์ศรีความเปdนมนุษยCและสิทธิสNวนบุคคล

ของบุคคลในขNาวผู?ปฏิบัติงานขNาวควรสอบถามข?อมูลจากหลายแหลNงขNาวในพื้นที่  ตรวจสอบจากฝrายผู?ได?รับ

ผลกระทบและผู?มีสNวนได?สNวนเสียตNางๆ อยNางน?อยสามแหลNงขNาว นำข?อมูลที่ได?มาวิเคราะหCข?อเท็จจริงและ

สังเคราะหCออกมาเปdนประเด็นขNาว และต?องอ?างอิงถึงท่ีมาของแหลNงขNาวท่ีได?รับอยNางชัดเจน 

7) ไมNใช?ภาษาที่แสดงถึงการแบNงแยกคนหรือกลุNมคนวNามีความแตกตNางแปลกแยกในด?านใดๆหรือจาก

คนหรือกลุNมคนอ่ืนๆ 

การนำเสนอเนื้อหาไมNควรใช?ภาษาที่แสดงถึงความแตกตNางของบุคคลหรือกลุNมบุคคล เชNน ด?านเช้ือ

ชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ความบกพรNองทางสุขภาพรNางกาย ฐานะทางการเงิน ศาสนา การศึกษา และ

ความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไมNขัดตNอรัฐธรรมนูญ รักรNวมเพศ นิโกร เส้ือเหลือง เส้ือแดงเปdนต?น ของคนหรือกลุNม

คนวNาแตกตNางจากคนอื่นๆ เพราะอาจนำไปสูNการลดทอนศักดิ์ศรีความเปdนมนุษยC หรือกNอให?เกิดความเกลียดชัง

กันระหวNางกลุNมคน รวมถึงการใช?ความรุนแรงระหวNางกัน  

8) ไมNใช?ภาษาที่ทำให?ลดทอนความเปdนมนุษยC คำพูดดูถูก เหยียดหยาม ทำให?เกิดเหมารวม และตีตรา

ผู?ตกเปdนขNาว 

การนำเสนอเนื้อหาไมNควรใช?ภาษาที่นำไปสูNการลดทอนความเปdนมนุษยC คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และ

ตีตราผู?ตกเปdนขNาวเชNน โจรใต?ตาเฒNาหื่นกาม ทอมโหด กะเทยคลั่ง คนอีสานโงN ชาวมุสลิมขี้ยา ครูหื่น เปdนต?น 

อันทำให?เกิดความอับอาย ถูกดูหม่ิน รู?สึกไมNเทNาเทียม และนำไปสูNผลกระทบทางลบตNอบุคคลหรือกลุNมบุคล 

9) ไมNควรใช?เทคนิคการนำเสนอภาพและเสียงท่ีทำให? รู?สึกหวาดกลัว เกิดการช้ีนำ ปลุกระดม 

ในการนำเสนอขNาวไมNควรใช?ดนตรีประกอบ การจำลองภาพ การตัดตNอกราฟ�กที่ประกอบการชี้นำไป

ในทางความรุนแรงของบุคคลหรือเหตุการณC ซึ่งอาจนำไปสูNอารมณCหดหูN หวาดกลัว สร?างอคติ หรือการตัดสิน
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ลNวงหน?าตNอบุคลในขNาวไปในทางลบ ซึ ่งกระทบตNอการดำเนินชีวิตของบุคคลเหลNานั ้น เชNน ภาพจำลอง

เหตุการณCการฆNาตัวตาย ดนตรีระทึกขวัญ เปdนต?น 

10) หลีกเลี่ยงการถNายภาพ การนำเสนอภาพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสNวนบุคคล หากต?อง

นำเสนอ ควรใช?กลวิธีในการถNายภาพโดยหลีกเลี่ยง หลบ หรือถNายในลักษณะกว?าง กวาด ไกล เพื่อไมNให?เห็นอัต

ลักษณCของบุคคล 

ผู?ปฏิบัติงานขNาวควรหลีกเลี่ยงการถNายภาพ การนำเสนอภาพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสNวน

บุคคล เชNน ภาพเด็ก ผู?ถูกกระทำ ผู?ปrวย ผู?สูญเสีย ผู?เสียชีวิต  ผู?ต?องสงสัยซ่ึงยังไมNได?ถูกตัดสินวNากระทำผิด ญาติ

ของบุคคลในขNาว เปdนต?น หากต?องนำเสนอ ควรใช?กลวิธีในการถNายภาพโดยหลีกเลี่ยง หลบ หรือถNายใน

ลักษณะกว?าง กวาด ไกล เพื่อไมNให?เห็นอัตลักษณCของบุคคล อันนำไปสูNการเชื่อมโยงถึงบุคคลนั้นได? หรือ

กNอให?เกิดการไมNให?เกียรติ ความไมNปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต?องให?ความคุ?มครองในเรื่องนี้อยNาง

เครNงครัด 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงไมNควรนำเสนอภาพการล?อเลียน ภาพหลุด ภาพแอบถNาย เปdนต?น ที่ทำให?ผู?อยูN

ในภาพอับอาย 

11) น้ำเสียงในการนำเสนอ รวมถึงการถNายทำวิดีโอระวังการใช?โทนเสียง ควรใช?โทนเสียงที่สุภาพ ถูก

กาลเทศะ 

การนำเสนอขNาวควรมีการใช?น้ำเสียงที่มีความสุภาพ ถูกกาลเทศะ กับบุคคลและเหตุการณC เพื่อไมNให?

เกิดการตีความไปในทางท่ีลดทอนดูหม่ิน ประณาม ไมNให?เกียรติบุคคลในขNาว  

12) การนำเสนอภาพ เสียง เน้ือหา รวมถึงการไลฟ�สดเหตุการณC ควรได?รับความยินยอมจากแหลNงขNาว

กNอนนำเสนอออกไป โดยเฉพาะอยNางย่ิงหากเปdนเร่ืองท่ีเปราะบาง 

การนำเสนอเหตุการณCโดยเฉพาะที่เปdนประเด็นเปราะบาง อNอนไหว ผู?ปฏิบัติงานขNาวควรขออนุญาต

แหลNงขNาว หรือผู?ปกครองของแหลNงขNาวกNอนนำเสนอภาพ เสียง และเนื้อหา เพราะอาจสNงผลกระทบทางลบ

ตามมาท่ีเก่ียวข?องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสNวนบุคคล 

13) ไมNรายงานข?อมูลการทำแผนประกอบตNอสาธารณะ รวมทั้งสื่อต?องระวังไมNควรถNายภาพที่มีเครื่อง

พันธนาการ โซNตรวน โซNลNาม กุญแจเท?า กุญแจมือ เพราะในคดีอาญา ต?องสันนิษฐานไว?กNอนวNาผู?ต?องหาหรือ

จำเลยไมNมีความผิด 

สื่อไมNควรรายงานข?อมูลในการทำแผนประกอบตNอสาธารณะ เพราะอาจเกิดการทำร?ายผู?ต?องหา ซ่ึง

เปdนการตัดสินโดยประชาชน รวมทั้งสื่อต?องระวังไมNควรถNายภาพที่มีเครื่องพันธนาการ โซNตรวน โซNลNาม กุญแจ

เท?า กุญแจมือ เพราะในคดีอาญา ต?องสันนิษฐานไว?กNอนวNาผู?ต?องหาหรือจำเลยไมNมีความผิด การนำเสนอภาพท่ี

มีเคร่ืองพันธนาการจะทำบุคคลในขNาวถูกตัดสินวNาผิดในสายตาของสังคม   
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14) ไมNนำเสนอขNาวในลักษณะท่ีกNอให?เกิดการตัดสินผู?ต?องสงสัยวNาเปdนผู?กระทำผิดไปกNอนจะมีคำตัดสินจริง 

ผู?ต?องสงสัยยังถือวNาบริสุทธิ์จนกวNาจะพิสูจนCได?วNาผิดจริง ดังนั้นการนำเสนอขNาวไมNควรใช?ถ?อยคำ ภาพ 

หรือการเลNาเรื่องท่ีกNอให?เกิดการตัดสินวNาผิดไปกNอนลNวงหน?า รวมถึงหลีกเลี่ยงการเป�ดเผยข?อมูลสNวนบุคคลของ

ผู?ต?องสงสัยจนกวNาจะพิสูจนCได?วNาผิดจริง 

15) ไมNควรถามคำถามท่ีตอกย้ำความรู?สึกแหลNงขNาว 

ในการสัมภาษณCแหลNงขNาว ผู?ปฏิบัติงานขNาวไมNควรใช?คำถามที่ตอกย้ำความรู?สึกสูญเสีย ความเจ็บปวด

ในใจ ซ่ึงถือเปdนการซ้ำเติมผู?ประสบเหตุการณC 

16) ห?ามเป�ดเผยข?อมูลสNวนตัวของแหลNงขNาวจนทำให?เกิดความเสียหายหรือลดทอนความเปdนมนุษยC  

การเป�ดเผยข?อมูลสNวนบุคคลของแหลNงขNาวอาจนำไปสูNความไมNปลอดภัย ถูกดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม

ตNอแหลNงขNาวผู?ปฏิบัติงานขNาวควรคุ?มครองตัวตนของผู?ที่ตกเปdนเหยื่ออาชญากรรม โดยต?องสร?างความสมดุล

ระหวNางสิทธิในการรับรู?ของประชาชน และสิทธิสNวนบุคคลของผู?ท่ีตกเปdนเหย่ืออาชญากรรม  

17) รายงานขNาวโดยไมNเน?นน้ำหนักลงไปที่เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา หรือความเชื่อ ที่ไมNได?เกี่ยวข?อง

กับเหตุผลของการกระทำผิด 

ในเหตุการณCขNาวที่ผู?กระทำความผิดเปdนบุคคลตNางเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา หรือความเชื่อ ควรเน?น

น้ำหนักที่การกระทำผิดเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ไมNใชNเน?นน้ำหนักลงไปที่เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา หรือความ

เชื่อ ที่ไมNได?เกี่ยวข?องกับเหตุผลของการกระทำผิด เพราะจะทำให?เกิดภาพเหมารวม และเสื่อมเสียตNอผู?ที่มี 

เช้ือชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา หรือความเช่ือโดยรวม 

18) ไมNบุกรุกพ้ืนท่ีเคหสถานของแหลNงขNาว 

ผู?ปฏิบัติงานขNาวไมNควรรุกล้ำพื้นที่เคหสถานของแหลNงขNาว เพียงจุดประสงคCเพื่อต?องการได?ขNาว ซึ่งถือ

เปdนการละเมิดสิทธิสNวนบุคคล และอาจเกิดอันตรายกับแหลNงขNาว แม?แหลNงขNาวจะอยูNในพื้นที่สาธารณะ

ผู?ปฏิบัติงานขNาวควรต?องคำนึงถึงความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเปdนมนุษยCแหลNงขNาวในสถานที่บางแหNง เชNน 

โรงพยาบาล โรงเรียน เปdนต?น  

19) หลีกเล่ียงวิธีการรุมล?อม แยNงชิงคำถามตNอแหลNงขNาว หรือผู?ตกเปdนขNาว 

วิธีการรุมล?อม ต้ังคำถามแยNงชิงกันในกลุNมนักขNาว อาจทำให?แหลNงขNาว หรือเก่ียวข?องในขNาวท่ีไมNคุ?นเคย

กับวิธีการดังกลNาวต?องตกอยูNภายใต?แรงกดดันมากเกินความจำเปdน ควรหลีกเล่ียงด?วยการขอนัดสัมภาษณC 

 

กรณีศึกษา ขYาวการเสียชีวิตของน#องชมพูY 

คดีน?องชมพูNเด็กหญิงวัย 3 ขวบ ท่ีหายออกจากบ?านพักท่ีบ?านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

กNอนจะพบวNาเสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟ หNางจากบ?านพักประมาณ 5 กิโลเมตร เหตุการณCเกิดเมื ่อเดือน
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พฤษภาคม 2563 การนำเสนอขNาวการเสียชีวิตน?องชมพูNของมีลักษณะของการละเมิดสิทธิสNวนบุคคล และไมN

คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจนมีนักวิชาการ และหนNวยงานที่เกี่ยวข?องกับเด็กและเยาวชนขอให?ตรวจสอบและ

บังคับใช?กฎหมายกับองคCกรส่ือท่ีมีการปฏิบัติงานไมNเหมาะสมตามหลักจริยธรรมในหลายๆ เร่ือง ดังน้ี 

การลงรายละเอียดเกินความจำเปdน เชNน การจำลองภาพความรุนแรง (Immersive Graphic) ลำดับ

ขั้นตอนการลNวงละเมิดทางเพศ และเผยแพรNภาพจำลองที่ไมNเหมาะสม ซึ่งเปdนการซ้ำเติม และสNงผลกระทบตNอ

สภาพจิตใจของครอบครัว 

 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพจำลองบาดแผลตามรNางกายน?องชมพูN 

 
 

ท่ีมา: อมรินทรCทีวี,  https://www.amarintv.com/news/detail/33711 สืบค?นเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 

2563 

การใช?ภาพเด็กหญิง ไมNคาดตาหรือเบลอภาพ การแอบถNายภาพบุคคลในครอบครัว ซึ่งอาจสNงผล

กระทบทางลบตามมาตNอครอบครัว และการละเมิดสิทธิสNวนบุคคล รวมถึงสิทธิเด็ก  

การนำเสนอเนื้อหาที่อาจนำไปสูNการชี้นำให?สังคมเกิดการตัดสินบุคคลไปในทิศทางหนึ่งกNอนการตัดสิน

จริงการนำเสนอในลักษณะที่กลNาวมาทำให?สังคมเกิดความเข?าใจผิดในตัวเด็กหญิง ครอบครัว และผู?เกี่ยวข?อง 

รวมถึงสร?างความขัดแย?งในกลุNมญาติและชุมชน เชNน การนำเสนอ หรือการสัมภาษณCในลักษณะชี้นำให?เกิด

ความสงสัยนายไชยCพล วิภา หรือลุงพลวNาเปdนผู?กNอเหตุ การนำเสนอเรื่องการให?คนในครอบครัวดื่มน้ำสาบาน 

เปdนต?น 
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ภาพท่ี 3 แสดงการนำเสนอเน้ือหาท่ีอาจนำไปสูNการช้ีนำให?สังคมเกิดการตัดสินบุคคลไปในทิศทางหน่ึง 

 

ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลนC, https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1898559 สืบค?นเม่ือวันท่ี 

18 พฤศจิกายน 2563 

 

การปg�นประเด็นที่นอกเหนือไปจากการติดตามความคืบหน?าของคดี เพื่อหวังการได?รับความนิยมจาก

ประชาชน เชNน การติดตามการใช?ชีวิตของลุงพล ลุงของน?องชมพูN จนคล?ายรายการเรียลลิตี้โชวC การรายงานข?อมูล

สNวนบุคคลที่ไมNได?เกี่ยวข?องกับคดี การรายงานเชื่อมโยงเรื่องของไสยศาสตรC การล?วงลึกข?อมูลสNวนตัววNาใครคือบิดา

มารดาแท?จริง  เปdนต?น 
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ภาพท่ี 4 แสดงการปg�นประเด็นนอกเหนือไปจากการติดตามความคืบหน?าของคดี 

 
ท่ีมา: อมรินทรCทีวี, https://www.amarintv.com/news/detail/41906 สืบค?นเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 

 

การนำเสนอในลักษณะดังกลNาว แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของสื่อมวลชน ตNอบุคคลที่ตกเปdน

ขNาวโดยสื่อมวลชนไมNคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเปdนมนุษยC และซ้ำเติมความทุกขCและโศกนาฏกรรม

แกNผู?ท่ีตกเปdนขNาว นอกน้ีผู?ประสบเคราะหCยังเปdนเด็กท่ีควรต?องได?รับการปกปtองสิทธิเปdนอยNางย่ิง 

 

 

3. แนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับการนำเสนอขYาวเก่ียวกับความรุนแรง  

 

 การนำเสนอขNาวความรุนแรง หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาขNาวที่มีภาพและ/หรือเสียงที่กNอให?เกิด

ความรู?สึกกลัว ขยะแขยง อุจาดตา แสดงให?เห็นถึงความโหดร?ายทารุณ เชNน ภาพขNาวที่แสดงสภาพศพใน

ลักษณะสยดสยอง ภาพผู?เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือจากภัยพิบัติท่ีร?ายแรง โดยขNาวท่ีมีความรุนแรงน้ัน สามารถ

นิยามความหมายตามลักษณะดังตNอไปน้ี (ดาราณี จักรัตนC, 2551) 

 1) ภาพขNาวภาพ และ/หรือเสียง และการใช?ภาษาที่แสดงให?เห็นถึงผู?กระทำกำลังกระทำความรุนแรง ซ่ึง

ผู?กระทำอาจหมายถึง สิ่งมีชีวิต ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข?เจ็บที่กำลังกระทำความรุนแรง อันกNอให?เกิด

อาการบาดเจ็บหรือตาย  

 2) ภาพและ/หรือเสียง และการใช?ภาษาที่แสดงให?เห็นถึงผลการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ

ผู?ถูกกระทำ ซึ่งผู?ถูกกระทำหมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ถูกกระทำให?เกิดการบาดเจ็บหรือตาย ทั้งทางรNางกายและจิตใจ
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จากการกระทำใด ๆ นั้น ตลอดจนทรัพยCสินถูกทำลาย เชNน ภาพผู?เสียชีวิต ภาพซากรถยนตCที่พังยับเยิน ภาพ

อาคารบ?านเรือนที่ได?รับความเสียหาย พังพินาศ ภาพของการถูกทำร?ายทางจิตใจ เสียใจ โกรธ โมโห  เสียง

ประกอบหรือน้ำเสียงของผู?ส่ือขNาวท่ีกระตุ?นอารมณCท่ีรุนแรง เปdนต?น 

 สำหรับขNาวที่มีความรุนแรงนั้น สาเหตุหนึ่งอาจเกิดขึ้นได?จากความขัดแย?ง แตNอยNางไรก็ตาม หาก

พิจารณาจากการให?นิยามความหมายของนักวิชาการข?างต?น อาจกลNาวได?วNาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจไมN

จำเปdนต?องเกิดจากความขัดแย?งเสมอไป เชNน ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ เปdนต?น 

แตNขNาวที่เปdนความขัดแย?งนั้นสาเหตุมักเกิดจากความขัดแย?งกันของมนุษยCตั้งแตN 2 กลุNมหรือฝrายขึ้นไป ที่มี

ความคิดเห็นตNอปรากฏการณCท่ีเกิดข้ึนและประเด็นทางสังคมตNาง ๆ ท่ีแตกตNางกันออกไป   

 โดยแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเสนอขNาวเกี่ยวกับความรุนแรงสำหรับสื่อมวลชนและสื่อออนไลนCได?

ดังตNอไปน้ี 

 

แนวปฏิบัติสำหรับองคGกรส่ือ และกองบรรณาธิการ 

 1) ควรกำหนดประเด็นการนำเสนอขNาวความรุนแรงอยNางรอบด?าน 

 โดยกองบรรณาธิการสื่อมวลชนจะต?องนำเสนอให?เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงดังกลNาว

อยNางรอบด?าน ทั ้งผลกระทบในระดับปgจเจกบุคคลและและผลกระทบในระดับสังคม ซึ ่งจะต?องมีข?อมูล

ประกอบและชี้ให?เห็นถึงผลกระทบตNาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณCความรุนแรงดังกลNาวที่ถูกนำเสนอ

ออกไปโดยให?ความรู? สร?างความตระหนัก เสริมสร?างความเข?าใจที่ถูกต?อง ด?านการปรับตัวในชีวิต ตลอดจน

สร?างกำลังใจกับผู?ท่ีกำลังรู?สึกท?อแท?ในชีวิต 

 2) ไมNควรถNายทอดสดและผลิตซ้ำภาพ เสียง และเน้ือหาขNาวท่ีมีรุนแรง  

 สถานีโทรทัศนCและสถานีวิทยุควรกำหนดนโยบายห?ามให?มีการถNายทอดสดและไลฟ�สดสถานการณC

ความรุนแรง โดยควรมีการหนNวงเวลาในการออกอากาศ ประมาณ 10-15 นาที หรือตามความเหมาะสม โดย

ให?ผู?สื่อขNาวภาคสนามสNงภาพขNาวให?ทางกองบรรณาธิการของชNองหรือสถานีได?ตรวจพิจารณาความเหมาะสม

ของเนื้อหาขNาวที่ต?องการนำเสนอ รวมถึงไมNควรผลิตซ้ำหรือตอกย้ำความรุนแรงโดยการนำเสนอภาพขNาวที่มี

ความรุนแรงซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบ ควรนำเสนอภาพขNาวบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุหลังจากสถานการณCคลี่คลายไป

แล?วแทน การติดตามความคืบหน?าของสถานการณC การแสวงหาแนวทางในการแก?ไขความรุนแรงที่เกิดข้ึน 

เปdนต?น 

 3) ควรมุNงเน?นการนำเสนอขNาวเชิงปtองกันและแก?ไขปgญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

 โดยสถานีโทรทัศนCและสถานีวิทยุควรต?องมีนโยบายนำเสนอขNาวเกี่ยวกับแนวทางการแก?ไขปgญหาความ

รุนแรงที่เกิดขึ้น และเปdนแนวทางการแก?ไขปgญหาจากหลากหลายมุมมอง หลากหลายมิติ เชNน การนำเสนอขNาว

แนวทางการแก?ไขปgญหาการทะเลาะวิวาทของกลุNมนักเรียนอาชีวะ ควรต?องมีการนำเสนอขNาวการแก?ปgญหาจาก
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ผู?เกี่ยวข?องในระดับครอบครัว และผู?เชี่ยวชาญในระดับองคCกร สังคม หรือในระดับนโยบาย เปdนต?น ตลอดจนการ

นำเสนอมุมมองท่ีสร?างจิตสำนึกในด?านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให?บุคคลไมNกระทำผิด 

 ในการนำเสนอขNาวความรุนแรงนั้น สื่อมวลชนไมNควรนำเสนอเพียงแตNปรากฏการณCความรุนแรงท่ี

เกิดขึ้นในขNาวเทNานั้น แตNควรนำเสนอถึงมุมมองหรือแงNคิดเชิงบวกเพื่อสร?างจิตสำนึกในด?านคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือปtองกันการเกิดความรุนแรงซ้ำไปอยNางควบคูNกัน 

 4) การนำเสนอขNาวความรุนแรงในส่ือมวลชนและส่ือออนไลนCควรมีการกำหนดกลุNมผู?ชมผู?ฟgง 

 โดยสถานีโทรทัศนCและสถานีวิทยุควรมีการจัดเรตติ้งขNาวที่มีความรุนแรงในระดับตNาง ๆ วNามีความ

เหมาะสมกับผู?ชมในกลุNมใดหรือชNวงวัยใด โดยมีการขึ้นข?อความหรือสัญลักษณCเตือนผู?ชม ผู?ฟgงวNาขNาวที่ถูก

นำเสนอนั้นมีความรุนแรงระดับใด เชNนเดียวกับการนำเสนอรายการประเภทตNาง ๆ ของสถานี โดยเฉพาะการ

นำเสนอขNาวสารผNานแพลตฟอรCมออนไลนC ซึ่งสื่อออนไลนCมีอยูNในหลายแพลตฟอรCม และแตNละแพลตฟอรCมมี

การกำหนดกลุNมเปtาหมายของตนเองท่ีชัดเจนอยูNแล?ว ดังน้ัน การนำเสนอขNาวความรุนแรงจึงควรมีการพิจารณา

ถึงกลุNมเปtาหมายวNาเหมาะสมกับเนื้อหาประเภทใด หรือควรมีข?อความหรือปtายประกาศเตือนระดับความ

รุนแรงของเน้ือหาขNาวท่ีนำเสนอให?ผู?ชมได?พิจารณาตัดสินใจกNอนท่ีจะคลิกเข?าไปชมขNาวน้ัน 

  

แนวปฏิบัติสำหรับผู#ปฏิบัติงานขYาว 

 1) การนำเสนอท่ีไมNช้ีนำเปdนแนวทางในการเลียนแบบ 

 โดยที่สื่อมวลชนจะต?องไมNนำเสนอขNาวที่อาจกNอให?เกิดความรุนแรงในรูปแบบเดียวกันซ้ำอีกด?วยการ

นำเสนอวิธีการหรือรูปแบบที่กNอให?เกิดความรุนแรง เชNน วิธีการฆNาตัวตาย วิธีการทำร?ายเหยื่อ ความร?ายแรง

อุปกรณCท่ีใช?ในการกNอเหตุ เปdนต?น  

 2) ไมNควรตัดตNอและใสNเทคนิคท่ีกNอให?เกิดความรุนแรงเพ่ิมเติมให?มากย่ิงข้ึน 

 ในการนำเสนอขNาวความรุนแรงนั้น ไมNควรมีการตัดตNอภาพและมีการใช?เสียงประกอบภาพขNาวที่ตอก

ย้ำหรือขยี้อารมณC เชNน การเพิ่มเสียงระเบิดดังกวNาที่ควร การเน?นเสียงป�นที่ยิงตอบโต?กันการนำเสนอบท

สนทนาท่ีหยาบคาย เพราะอาจทำให?เกิดความรุนแรงท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 3) ไมNควรใช?ภาษาและวิธีการเลNาเร่ืองท่ีตอกย้ำความรุนแรง 

 โดยการใช?ภาษาของสื่อมวลชนในการนำเสนอขNาวสารความรุนแรงนั้น จะต?องไมNมีเจตนาที่สNอไป

ในทางสNงเสริมให?เกิดความรุนแรงในประเด็นตNาง ๆ เพิ ่มมากยิ ่งขึ ้น หรือเพื ่อเปdนการปลุกระดมให? 

คูNขัดแย?งเกิดการตNอต?านระหวNางกัน รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพของผู?ตกอยูNในสภาพท?อแท?สิ้นหวังหรือ

ลงรายละเอียดของการฆNาตัวตายและไมNควรเสนอขNาวเพื่อความตื่นเต?นเร?าใจ กNอให?เกิดความรู?สึกสะเทือนใจ 

ซ้ำเติมความทุกขCหรือโศกนาฏกรรมท่ีมากเกินไป 
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 4) นำเสนอภาพและเน้ือหาขNาวท่ีเปdนกลางไมNเอนเอียงไปฝrายหน่ึงฝrายใด 

 หากความรุนแรงที่เกิดขึ้นและปรากฏเปdนขNาวนั้นเกิดจากความขัดแย?งของบุคคล การนำเสนอขNาว

ความรุนแรงต?องมีความเปdนกลางไมNเอนเอียงไปฝrายหน่ึงฝrายใด และมีความเปdนธรรมตNอคูNขัดแย?งท้ังสองฝrายท้ัง

ผู?กระทำหรือผู?ถูกกระทำ สื่อมวลชนไมNควรเปdนผู?ตัดสินหรือเปdนผู?ชี ้นำการตัดสินพฤติกรรมความรุนแรงท่ี

เกิดข้ึน ควรให?เปdนหน?าท่ีของฝrายกฎหมายในการพิจารณาตัดสินความผิดท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรง 

 5) การนำเสนอที่ไมNให?บุคคลในขNาวตกเปdนเหยื่อได?รับผลกระทบหรือได?รับความเสียหายหรือได?รับ

ผลกระทบ 

 โดยเหตุการณCหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น ไมNวNาจะเปdนความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ หรือความ

รุนแรงที่เกิดจากความขัดแย?งของมนุษยCนั้น ยNอมปรากฏภาพของผู?เสียหายหรือได?รับผลกระทบจากความ

รุนแรงดังกลNาว สื ่อมวลชนจึงจำเปdนต?องนำเสนอภาพของผู?เสียหายโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนของ

ผู?เสียหายหรือผู?ตกเปdนเหย่ือโดยเครNงครัด ท้ังภาพถNาย ช่ือ นามสกุล แหลNงท่ีอยูNอาศัย เปdนต?น 

 6) การนำเสนอขNาวเกี่ยวกับความเชื่อสNวนบุคคลหรือกลุNมคนไมNควรชี้นำไปสูNความขัดแย?งและความ

รุนแรง 

 ในการนำเสนอประเด็นขNาวเกี่ยวกับความเชื่อสNวนบุคคล เชNน ความเชื่อเรื่องศาสนา สิ่งลี้ลับ การเมือง 

(การแบNงฝgกแบNงฝrาย) ท่ียังไมNสามารถพิสูจนCได?ด?วยหลักฐานทางวิทยาศาสตรC หรือหลักตรรกศาสตรC ส่ือมวลชน

ไมNควรช้ีนำให?เกิดพฤติกรรรมทางใดทางหน่ึงหรือให?ข?อมูลสนับสนุนข?างใดข?างหน่ึงโดยเฉพาะ 

 7) การรายงานขNาวความรุนแรงควรมีการใช?น้ำเสียงท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาขNาวและไมNควรใช?น้ำเสียงท่ี

สร?างอารมณCให?ผู?ชมผู?ฟgงเกิดความรู?สึกเพ่ิมมากข้ึน 

 การใช?น้ำเสียงของผู?สื่อขNาวหรือผู?ประกาศขNาวที่สร?างอารมณC อาจสNงผลให?ผู?ชมผู?ฟgงเกิดความรู?สึกเพ่ิม

มากขึ้นจากสถานการณCความรุนแรงนั้น การใช?น้ำเสียงมีความเปdนกลาง ไมNเร?าอารมณCจะชNวยผNอนคลาย

อารมณCของผู?ชมผู?ฟgงและลดการสร?างความรุนแรงตNอเน่ืองได? 

 8) ควรเลือกใช?ถ?อยคำหรือข?อความในการนำเสนอขNาวความรุนแรงที่มีความสุภาพไมNหยาบคายและ

เปdนทางการ 

 การนำเสนอขNาวความรุนแรงจำเปdนต?องมีการใช?ถ?อยคำหรือข?อความในการถNายทอดเนื้อหาขNาวสารท่ี

มีความสุภาพมากกวNาขNาวทั่วไป เนื่องจากภาษาขNาวที่สุภาพนั้นจะมีสNวนชNวยลดความรุนแรงของเนื้อหาขNาว

และความรู?สึกเชิงอารมณCของผู?ชมผู?ฟgงได? 

 9) การสัมภาษณCแหลNงขNาวทางส่ือโทรทัศนCและวิทยุควรมีการซักซ?อมประเด็นคำถาม 

 หากมีการสัมภาษณCแหลNงขNาวเพื่อเผยแพรNภาพและ/หรือเสียงทางสื่อโทรทัศนCและวิทยุ ผู?สื่อขNาวควรมี

การซักซ?อมประเด็นในการพูดคุยหรือสัมภาษณCกับแหลNงขNาว เพื่อให?แหลNงขNาวได?มีการเตรียมตัวหรือเรียบเรียง
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ข?อมูลให?เหมาะสม และไมNควรสัมภาษณCนอกประเด็นที่ได?แจ?งแหลNงขNาวไว?ลNวงหน?า และไมNควรสัมภาษณC

แหลNงขNาวในขณะอยูNในอาการต่ืนเต?นหรือหวาดกลัวตNอความรุนแรง 

  

 กรณีศึกษา กราดยิงโคราช 

 จากกรณีเกิดเหตุทหารคลุ?มคลั่งกNอเหตุยิงผู?บังคับบัญชาพร?อมแมNยายของผู?บังคับบัญชาเสียชีวิตท่ี

จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นได?ขับรถไปยังคลังอาวุธภายในคNายทหารแล?วจึงขับรถฮัมวี่พร?อมอาวุธสงคราม

จำนวนมากหลบหนีเข?าตัวเมือง ระหวNางทางคนร?ายได?ใช?อาวุธท่ีขนมากราดยิงชาวบ?านท่ีสัญจรไปมาและตำรวจ

ที่เข?าระงับเหตุทำให?มีผู?เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก จากนั้นทางตำรวจ ทหารและฝrายปกครองสนธิกำลัง

ป�ดล?อมห?างเทอรCมินอล 21 ที่ผู?กNอเหตุซNอนตัวอยูNเปdนเวลานานกวNา 17 ชั่วโมง โดยมีประชาชนจำนวนมากติด

อยูNในห?างด?วย ภายหลังจากนั้น ผู?บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ยืนยันวNาผู?กNอเหตุถูกวิสามัญฆาตกรรมแล?วเม่ือ

เวลาประมาณ 9.00 น.วันท่ี 9 กุมภาพันธC 2563 โดยนายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ีเย่ียมผู?บาดเจ็บและฟgงรายงานสรุป

เหตุการณC ยืนยันมีผู?เสียชีวิตท้ังหมด 31 ราย บาดเจ็บ 57 ราย (BBC Thai, 2563: ออนไลนC)  

 กรณีดังกลNาวนอกจากจะสร?างความสูญเสียให?กับประชาชนจำนวนมากแล?ว สื่อมวลชนซึ่งทำหน?าที่ใน

การเผยแพรNข?อมูลขNาวสาร และนำเสนอขNาวเหตุการณCดังกลNาวได?ถูกวิพากษCวิจารณCการทำหน?าท่ีของส่ือมวลชน

ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพเปdนอยNางมาก ซึ่งสNงผลให?สื่อมวลชนบางรายต?องจNายคNาปรับเนื่องจากการนำเสนอ

ขNาวเหตุการณCความรุนแรงดังกลNาวอยNางขาดจริยธรรม ทั้งนี้ มีสื่อมวลชนหลายสำนักขNาวได?ละเมิดจริยธรรม

สื ่อมวลชนด?วยการนำเสนอขNาวอยNางขาดความรับผิดชอบในประเด็นตNาง ๆ ไมNวNาจะเปdนกรณีที ่บาง

สถานีโทรทัศนCได?มีการถNายทอดสดและติดตามเหตุการณCดังกลNาวอยNางตNอเนื่อง ด?วยการตั้งกล?องถNายภาพ

ออกอากาศและ/หรือไลฟ�สดเหตุการณCที่เกิดจากสถานที่จริงแบบเรียลไทมC โดยไมNผNานกระบวนการคัดกรอง

และตรวจสอบข?อมูล และความเหมาะสมของภาพท่ีถูกนำเสนอออกไปจากกองบรรณาธิการขNาวเสียกNอน จึงทำ

ให?ภาพบางเหตุการณCที่มีการใช?ความรุนแรงถูกแพรNภาพออกไป ซึ่งในกรณีนี้ทางสถานีโทรทัศนCหรือสำนักขNาว

ควรมีการให?ผู?สื่อขNาวภาคสนามสNงข?อมูลและภาพขNาวให?ทางบรรณาการขNาวตรวจสอบและคัดกรองกNอนเพ่ือ

ความเหมาะสม ดังนั้น ในการนำเสนอขNาวความรุนแรงจากสถานการณCตNาง ๆ คุณคNาของความเปdนขNาวจึงไมN

อาจพิจารณาจากความสดใหมNหรือความรวดเร็วของการนำเสนอขNาวเปdนประการสำคัญ  
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ภาพท่ี 5 แสดงเจ?าหน?าท่ีกำลังเข?าระงับเหตุ “กราดยิงโคราช” 

 

ท่ีมา: Sanook.com, สืบค?นเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

 

 นอกจากนี้แล?วพบวNาการนำเสนอขNาวของบางสถานีโทรทัศนCยังคงมีการถNายทอดภาพความรุนแรงซ้ำ

แล?วซ้ำเลNา เชNน มีการนำเสนอภาพการยิงตNอสู?ระหวNางคนร?ายกับเจ?าหน?าที่ การกราดยิงเหยื่อของคนร?าย ภาพ

ผู?บาดเจ็บและเสียชีวิต เปdนต?น โดยมีการนำเสนอในทุกชNวงขNาวของสถานี ยิ่งไปกวNานั้นบางชNวงขNาวนำเสนอ

ภาพความรุนแรงซ้ำไปซ้ำมาถึง 3-4 รอบ หรือมากกวNานั ้น ทั ้งนี ้ สื ่อมวลชนหลายสำนักมีการทำภาพ

คอมพิวเตอรCกกราฟ�กจำลองสถานการณCเพื่อให?ผู?ชมมีความเข?าใจมากขึ้น    ซึ่งในกรณีนี้จำเปdนต?องมีความ

ระมัดระวังเปdนอยNางยิ่ง เนื่องจากภาพกราฟ�กดังกลNาวถูกสร?างขึ้นจากความเข?าใจและข?อมูลของผู?สื่อขNาว ซ่ึง

อาจมีความแตกตNางและคลาดเคลื่อนจากข?อมูลของเจ?าหน?าที ่ตำรวจ และอาจนำมาซึ่งความสับสนของ

ประชาชนได? รวมทั้งในบางครั้งสื่อมวลชนบางสำนักมีการใสNเสียงเอฟเฟคประกอบเพื่อทำให?ดูตื่นเต?นมากยิ่งข้ึน 

ซึ่งอาจสNงผลตNอความรู?สึกของผู?ชมได?เชNนกัน  ทั้งนี้ ในการรายงานขNาวเกี่ยวกับความรุนแรงนั้น สื่อควรนำเสนอ

ภาพขNาวท่ีมีความรุนแรงท้ังภาพและเสียงเพียงรอบเดียวในการนำเสนอขNาวแตNละชNวงเวลา โดยควรข้ึนข?อความ

ระบุถึงระดับความรุนแรงของเนื้อหาที่นำเสนอ และอายุของผู?ที่สมควรชมภาพขNาวดังกลNาว เพื่อให?ผู?ชมใช?

ประกอบการพิจารณาในการชมขNาวความรุนแรงน้ัน พร?อมกับเซนเซอรCภาพให?มีความเหมาะสมตNอการเผยแพรN 

เชNน การป�ดบังภาพเลือด บาดแผล อาวุธ สNวนตNาง ๆ ของรNางกายผู?เสียชีวิต เปdนต?น  

 ประกอบกับผู?ประกาศขNาวบางรายใช?น้ำเสียงในการรายงานขNาวหรือเลNาขNาวที่มีการใสNอารมณCโกรธ 

โมโห หรือมีถ?อยคำหยาบคายเพื่อกลNาวโทษคนร?ายรNวมกับการนำเสนอขNาวไปด?วย ถึงแม?ภาพขNาวหรือเนื้อขNาว
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จะระบุถึงผู?กNอเหตุการณCความรุนแรงวNาเปdนใคร มีชื่อนามสกุลอะไร แตNในฐานะสื่อมวลชนควรมีการรายงาน

ขNาวด?วยความเปdนกลาง เนื่องจากบุคคลดังกลNาวยังไมNเข?าสูNกระบวนการยุติธรรม และยังไมNถูกตัดสินคดีความ 

จากกรณีกราดยิงโคราช พบวNา มีผู?ประกาศขNาวหลายรายที่ตัดสินผู?กระทำผิดด?วยอารมณCและความรู?สึกสNวนตัว 

เชNน ไอ?ชั่ว ไอ?โหด ไอ?เลว เปdนต?น ซึ่งในฐานะสื่อมวลชนควรเลือกใช?ถ?อยคำที่ไมNนำไปสูNความรุนแรงหรือกระตุ?น

อารมณCโกรธให?กับผู?ชมผู?ฟgงให?เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด?วยการเลือกใช?คำที่สุภาพและเปdนทางการ เชNน ผู?กNอเหตุ ผู?ต?อง

สงสัย เปdนต?น และควรหลีกเล่ียงการกลNาวถึงช่ือและนามสกุล ถ่ินท่ีอยูN ของผู?กNอความรุนแรงดังกลNาว เน่ืองจาก

อาจสNงผลกระทบตNอครอบครัวและบุคคลใกล?ชิดท้ังทางรNางกายและจิตใจ  

 

ภาพท่ี 6 แสดงจุดเกิดเหตุ ในขณะท่ีเจ?าหน?าท่ีตำรวจพิสูจนCหลักฐานเหตุ “กราดยิงโคราช” 

 

 ท่ีมา: มติชนออนไลนC, สืบค?นเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

 

 จากขNาวกราดยิงโคราช จะเห็นได?วNาสื่อทุกสถานี ทุกสำนัก ได?มีการนำเสนอภาพการสัมภาษณCผู?อยูNใน

เหตุการณC และ/หรือ ญาติผู?เสียชีวิต ซึ่งหลายครั้งภาพที่ปรากฏออกมาแสดงถึงความโศกเศร?าเสียใจของผู?

สูญเสีย เชNน การร?องไห?เสียใจ การคร่ำครวญ การแสดงอารมณCโกรธแค?น เปdนต?น ซึ่งอารมณCดังกลNาวอาจ

เกิดขึ้นจากประเด็นคำถามที่กระทบกระเทือนจิตใจ กระตุ?นความรู?สึกโกรธ โมโห ซึ่งในกรณีนี้สื่อมวลชนควรมี

การซักซ?อมหรือแจ?งประเด็นคำถามให?ผู?ถูกสัมภาษณCพิจารณาความเหมาะสมและสภาพจิตใจตนเองลNวงหน?า

เสียกNอน ไมNควรนำกล?องหรือไมคCไปตั้งสัมภาษณCทันทีทันใด และควรให?ระยะเวลาผNานไปสักชNวงหนึ่งกNอน
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เพื่อให?ผู?ถูกสัมภาษณCได?ผNอนคลายความเสียใจ หรือความตื่นตระหนก เนื่องจากคุณคNาของความเปdนขNาวท่ี

แท?จริงไมNได?ขึ้นอยูNกับระดับของอารมณCและความรู?สึกของแหลNงขNาว สื่อจึงไมNมีความจำเปdนต?องถNายทอด

อารมณCและความรู?สึกของแหลNงขNาว โดยเฉพาะความโศกเศร?าท่ีใจท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณCความรุนแรง 

 สำหรับการนำเสนอขNาวกราดยิงโคราชนั้น ยังพบวNาสื่อมวลชนสNวนใหญNให?ความสำคัญในการนำเสนอ

ขNาวสารและการกรอบขNาว (Framing) ไปที่ประเด็นสถานการณCความรุนแรงและความสูญเสียของความรุนแรง

ที่เกิดขึ้นเปdนสNวนใหญN โดยมุNงเน?นการสัมภาษณCเหยื่อและญาติผู ?เสียชีวิต ตลอดจนผู?ใกล?ชิดผู?กNอเหตุ ถึง

ความรู?สึกท่ีเกิดข้ึนหลังจากเกิดเหตุ รวมถึงปมตNาง ๆ ท่ีนำไปสูNการกNอเหตุกราดยิง แตNยังขาดการนำเสนอขNาวใน

เชิงปtองกันหรือแนวทางการแก?ไขปgญหา เชNน การจัดการความเครียดซึ่งอาจนำไปสูNการกNอเหตุ แนวทางการ

ปtองกันตนเองของประชาชนเมื่อประสบเหตุการณCในลักษณะเดียวกัน การดูแลตนเองด?านสุขภาพจิตจากการ

เป�ดรับขNาวดังกลNาว เปdนต?น  

 

 

4. แนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับการนำเสนอขYาวเก่ียวกับความขัดแย#ง 

 

 เมื่อมนุษยCอยูNกันเปdนกลุNมในลักษณะของสัตวCสังคม และทNามกลางทรัพยากรที่จำกัดก็หลีกเลี่ยงไมNได?ท่ี

จะต?องมีความขัดแย?ง ความขัดแย?งในสังคมมนุษยCแยกแยะได? 4 ประการใหญN ๆ คือ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553) 

 1) ความขัดแย?งในเรื่องผลประโยชนCทางเศรษฐกิจ เริ่มต?นจากการแบNงอาหารที่ได?จากการไลNลNา ใคร

ควรจะได?สัดสNวนเทNาไหรN มากน?อยเพียงใด จะมีความขัดแย?งเกิดขึ้น ซึ่งในเบื้องต?นก็มักจะตัดสินกันโดยใช?

พละกำลัง ผู?แข็งแรงท่ีสุดจะได?จำนวนอาหารมากท่ีสุด 

 2) ความขัดแย?งในแงNของสถานะทางสังคม ในสังคมมนุษยCจะมีความแตกตNางกันในเรื่องเกียรติและ

ศักดิ์ศรี ผู?ซึ่งอยูNในฐานะได?เปรียบก็จะตั้งตนเองเปdนผู?อยูNในฐานะสูงกวNา มีโอกาสได?อาศัยอยูNในถ้ำที่ใหญNโตกวNา

และสะดวกสบายกวNา เปdนต?น 

 3) ความขัดแย?งในเร่ืองของอำนาจ ใครเปdนผู?มีอำนาจในการจัดการกับทรัพยากร ใครเปdนผู?มีอำนาจใน

การต้ังกฎเกณฑCตNาง ๆ ข้ึนมา อันน้ีเปdนความสัมพันธCเชิงอำนาจ 

 4) ความขัดแย?งในเรื่องของนามธรรม เชNน ฝrายหนึ่งต?องการให?ปลNอยต?นไม?ใหญNไว?หน?าปากถ้ำเพราะมี

รNมเงาและความสวยงาม อีกฝrายหนึ่งต?องการตัดทิ้งเพื่อจะได?รับแสงแดดมากกวNาเดิม ความขัดแย?งในเรื่องน้ี

เปdนความขัดแย?งในทางนามธรรมและคNานิยม แตNก็อาจจะมีความสำคัญพอๆ กับความขัดแย?งใน 3 ประการ

แรก หรือในบางกรณีอาจจะมีความสำคัญมากกวNาเสียด?วยซ้ำ 



25 

 

 ทั ้งนี ้ ในการนำเสนอขNาวความขัดแย?ง สื ่อมวลชนควรนำเสนอข?อมูลตNาง ๆ ด?วยความเปdนกลาง 

นำเสนอข?อมูลของทุกฝrายอยNางเทNาเทียมโดยมีแนวปฏิบัติที ่ดีในการนำเสนอขNาวความขัดแย?งสำหรับส่ือ

ออนไลนC ส่ือวิทยุและโทรทัศนC ดังน้ี 

 

แนวปฏิบัติสำหรับองคGกรส่ือ และกองบรรณาธิการ 

 1) การมีบทบาทเปdนผู?ประสานความขัดแย?งและสร?างความเข?าใจท่ีดีตNอกัน   

 องคCกรสื่อควรมีบทบาทเปdนผู?ประสานความขัดแย?งและสร?างความเข?าใจที่ดีตNอกันระหวNางคูNขัดแย?งทุก

ฝrาย โดยเป�ดโอกาสให?ทุกฝrายได?ใช?พื้นที่สื่อในการนำเสนอมุมมอง ความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย?ง 

โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน?ากันของคูNขัดแย?ง แตNหากมีความจำเปdนหรือเห็นถึงประโยชนCของการเผชิญหน?ากัน

ตามเจตนาของคูNขัดแย?งที่ต?องการซักถามข?อคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีการนำเสนอหรือถNายทอดการสนทนา

ของคูNขัดแย?ง สื่อมวลชนผู?ดำเนินรายการและกองบรรณาธิการ จำเปdนต?องมีประสบการณCและมีความสามารถ

ในการควบคุมสถานการณCเฉพาะหน?าที่ความขัดแย?งอาจกลายเปdนความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงทาง

วาจา และความรุนแรงทางรNางกาย เปdนเหตุสุดวิสัยจากการใช?อารมณC ความรู?สึก ของคูNขัดแย?ง ดังนั้น หากกอง

บรรณาธิการ หรือผู?ดำเนินรายการ เห็นวNาความขัดแย?งกำลังเปล่ียนแปลงไปสูNความรุนแรง ควรยุติการถNายทอด

หรือนำเสนอรายการดังกลNาวและนำเสนอเนื้อหาอื่นแทนทันที สื่อไมNควรนำเสนอความขัดแย?งที่นำไปสูNความ

รุนแรง บทบาทเปdนผู?ประสานความขัดแย?งของสื่อจะเกิดขึ้นได?ก็ตNอเมื่อสถานการณCคลี่คลายและคูNขัดแย?ง

สามารถควบคุมอารมณCในการนำเสนอข?อมูลภายใต?กรอบท่ีส่ือมวลชนกำหนดเทNาน้ัน  

 2) การเสนอขNาวที ่มีคู Nขัดแย?งหลายฝrาย กองบรรณาธิการควรรวบรวมข?อมูลจากทุกฝrาย และ

แหลNงข?อมูลท่ีเก่ียวข?อง และตรวจสอบความเปdนจริงของข?อมูลกNอนนำเสนอ 

 ความขัดแย?งอาจมีคูNขัดแย?งหลายฝrาย ในการเสนอขNาวผู?ปฏิบัติงานสื่อควรศึกษาประวัติศาสตรC ข?อ

เรียกร?อง ปgญหา จุดยืนที่แตกตNางของแตNละฝrายที่ผNานมา โดยรวบรวมข?อมูลจากทุกฝrายทั้งข?อมูลปฐมภูมิ และ

ทุติยภูมิ รวมถึงข?อมูลเชิงวิชาการ จากนั้นจึงตรวจสอบและวิเคราะหCข?อมูล เพื่อให?ได?ข?อมูลของเหตุการณCความ

ขัดแย?งที่ถูกต?อง ครบถ?วน รอบด?าน และนำเสนอเพื่อให?ผู?ที่เกี่ยวข?องในเหตุการณCความขัดแย?งได?ทบทวน

มุมมองและหันหน?าเข?าหากันเพ่ือลดความขัดแย?ง  

 3) องคCกรสื่อต?องมีการนำเสนอข?อมูลด?วยความเปdนกลาง เปdนธรรม และให?น้ำหนักกับทุกฝrายอยNาง

เทNาเทียม 

 เรื่องความเปdนกลางในการนำเสนอข?อมูลสำคัญอยNางมากในการรายงานขNาวเหตุการณCความขัดแย?ง 

ผู?ปฏิบัติงานขNาวต?องคำนึงถึงหลักการและเหตุผล ระมัดระวังในการไมNสอดแทรกอารมณCความรู?สึก อคติสNวน

ตน ที่อาจทำให?เกิดการตีความหมายเข?าข?างฝrายใด สื่อต?องพึงคำนึงถึงความหลากหลายของผู?เกี่ยวข?องใน

เหตุการณC เปdนพื้นที่ในการนำเสนอข?อมูลให?กับทุกฝrาย และให?น้ำหนักในการนำเสนอทุกฝrายอยNางเทNาเทียม 

เพ่ือนำไปสูNความเข?าใจระหวNางกันและชNวยให?ความขัดแย?งลดลง 
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 4) องคCกรสื่อต?องนำเสนอข?อมูลด?วยความเข?าใจจุดยืนของทุกฝrาย และเน?นการนำไปสูNการสร?างความ

เข?าใจระหวNางกัน และการแก?ปgญหา ซึ่งวิธีการนำเสนอข?อมูลที่มุNงสร?างความเข?าใจระหวNางกัน สามารถทำได? 

ดังน้ี 

 - นำเสนอข?อมูลให?ครบทุกฝrาย 

 - นำเสนอด?วยความเข?าใจจุดยืนของทุกฝrายอยNางจริงใจ 

 - มีข?อมูลจากคนกลางท่ีไมNมีสNวนได?สNวนเสีย  

 - นำเสนอตัวอยNางของการสร?างความเข?าใจที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที ่อื ่น เพื ่อมานำเสนอแนว

ทางแก?ไขในพ้ืนท่ีของตนเอง หรือกรณีศึกษาในตNางประเทศท่ีประสบความสำเร็จ 

 - ประสานทุกฝrายให?ได?พูดคุยกัน หากสามารถทำได? เพื่อให?ผู?เกี่ยวข?องได?ทราบสาเหตุและนำสูNแนว

ทางแก?ไขปgญหาความขัดแย?งได? 

 5) หากจำเปdนหรือต?องนำเสนอภาพ หรือเสียงประกอบขNาว กองบรรณาธิการขNาวควรเห็นควรเบลอ

ภาพแหลNงขNาวหรือแปลงเสียง เพื่อปtองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิสNวนบุคคลที่เกิดจากภาพขNาว 

รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลท่ีปรากฏในเนื้อหาขNาวความขัดแย?งนั้น เชNน เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา หรือ

ภาพความขัดแย?ง ภาพการเสียชีวิต ภาพทารุณ โหดร?าย ภาพการตNอสู? เปdนต?น 

 6) ส่ือต?องมีอิสระในการปฏิบัติงาน ไมNถูกกดดัน แทรกแซง  

 เหตุการณCความขัดแย?งประกอบไปด?วยหลายฝrาย สื ่อจึงต?องมีอิสระในการรายงานข?อมูล ไมNถูก

แทรกแซงหรือควบคุมการทำงานด?วยอำนาจ หรือผลประโยชนCของฝrายหน่ึงฝrายใด จึงจะสามารถรายงานขNาวท่ี

มุNงให?ความขัดแย?งบรรเทา หรือนำไปสูNการแก?ไขปgญหาได? หากสื่อในพื้นที่ถูกกดดัน แทรกแซงการทำงานจาก

อำนาจในท?องถ่ิน อาจให?ส่ือในพ้ืนท่ีอ่ืนมาปฏิบัติงานแทน 

 

แนวปฏิบัติสำหรับผู#ปฏิบัติงานขYาว 

 1) สื่อมวลชนต?องไมNใช?ประทุษวาจา รวมถึงไมNนำเสนอที่ชี้นำ ยั่วยุ และ แบNงฝrายเพราะเปdนการสร?าง

ความเข?าใจผิด สร?างความเกลียดชัง และเพ่ิมความขัดแย?งระหวNางผู?เก่ียวข?อง 

 สื่อไมNควรเปdนสNวนหนึ่งของผู?ใช?วาจาแหNงความเกลียดชัง ตNอบุคคล หรือกลุNมบุคคล ซึ่งนำไปสูNความ

แตกแยกในสังคม ดังนั้น การตั้งนำเสนอถ?อยคำ ทNาทาง ภาพ น้ำเสียง เสียงประกอบ กราฟ�ก และอื่นๆ ต?องไมN

เปdนไปในทางชี้นำ ยั่วยุ เกินจริง หรือประณามวNาฝrายใดถูกผิดในสถานการณCที่ยังไมNชัดเจน เพราะจะทำให?

ความขัดแย?งเพ่ิมข้ึน และอาจนำไปสูNการใช?ความรุนแรง แนวปฏิบัติเพ่ือไมNให?เกิดการใช?ประทุษวาจา ได?แกN 
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 - ไมNนำเสนอเนื้อหาที่เปdนการเหมารวม ปลุกเร?า ให?ร?าย และสร?างความเกลียดชังให?แกNบุคคลหรือกลุNม

บุคคลใด บนฐานของชาติพันธุC สัญชาติ เชื้อชาติ เพศสภาพ ความฝgกใฝrทางเพศ ศาสนา วัฒนธรรม อุดมการณC

ทางการเมือง อายุ ความพิการทางกายหรือสติปgญญา  

 - หลีกเลี่ยงการปลNอยเสียงสัมภาษณCแหลNงขNาว และการให?ผู?ฟgงโทรเข?ามาในรายการ ที่มีจุดประสงคCใน

การใช?เพื่อสร?างความเกลียดชังในรายการ หรือเพื่อสร?างความเข?าใจผิด และยั่วยุให?เกิดความเกลียดชังตNอ

กลุNมเปtาหมาย 

 - ในกรณีการชุมนุม ควรเลือกใช?คำเรียกผู?ชุมนุมอยNางเปdนกลาง หรือใช?ชื่อกลุNมที่ผู?ชุมนุมเรียกตนเอง 

ไมNตีตราประทับในเชิงบวกหรือลบ ในการรายงานขNาว 

- หลีกเล่ียงการใช?คำแสดงอารมณC  ตีตรา คำขยาย ท่ีสะท?อนความลำเอียงเข?าข?างฝrายใดฝrายหน่ึง เชNน 

โหดร?าย ปrาเถื่อน เลวทราม บ?าคลั่ง เปdนต?น แตNต?องรายงานการกระทำที่ไมNเหมาะสมโดยอธิบายข?อมูลให?

ชัดเจน  

 2) การปกป�ดแหลNงขNาวที่ให?ข?อมูล เพื่อความปลอดภัยของแหลNงขNาว โดยเฉพาะกรณีที่มีความขัดแย?ง

เหตุการณCความขัดแย?งอาจมีเรื่องของความรุนแรงตามมา การรักษาความปลอดภัยให?กับแหลNงขNาวจึงสำคัญ 

การปกป�ดข?อมูลของแหลNงขNาวจึงเปdนจรรยาบรรณในการทำงานอยNางหน่ึงของผู?ปฏิบัติงานขNาว 

 3) ผู?รายงานขNาวไมNควรเสนอคลิปหรือภาพขNาวโดยไมNมีการบรรยายข?อมูลขNาวประกอบ ซึ่งสุNมเสี่ยงตNอ

การตีความหมายเหตุการณCผิดพลาด และเพ่ิมความขัดแย?ง 

 ในการรายงานขNาว ผู?ส่ือขNาวต?องรายการความเปdนขNาวพร?อมไปกับการนำเสนอคลิปวิดีโอหรือภาพขNาว 

เพื่อสร?างความเข?าใจในเหตุการณCแกNผู?ชมผู?ฟgง การรายงานโดยนำเสนอเพียงคลิปวิดีโอหรือภาพขNาว อาจ

นำไปสูNการรับรู?และตีความท่ีผิดพลาด และเพ่ิมความขัดแย?งได?  

 4) หากมีการถNายทอดสดจากพื้นที่เกิดเหตุ ผู?รายงานขNาวควรออกอากาศแบบมีการหนNวงเวลา เพื่อตัด

ภาพไมNเหมาะสมและไมNคาดฝgนได?ทันทNวงที  

 ในกรณีเหตุการณCที่มีการถNายทอดสด เชNน เหตุการณCชุมนุม การจลาจล การปะทะ เปdนต?น ซึ่งอาจมี

เหตุการณCไมNคาดฝgนเกิดขึ้นได? การออกอากาศแบบมีการหนNวงเวลา เพื่อตัดภาพไมNเหมาะสมและไมNคาดฝgนได?

ทันทNวงที และลดโอกาสการเพ่ิมความขัดแย?ง อันนำไปสูNความรุนแรง 

 5) ส่ือต?องยอมรับในความผิดพลาดในการทำงาน และรับผิดชอบด?วยการแก?ไขข?อมูลแกNสาธารณะชน 

 ในกรณีที่สื่อปฏิบัติงานผิดพลาด อันนำไปสูNความขัดแย?ง ต?องรับผิดชอบด?วยการแก?ไขข?อมูลให?ถูกต?อง

ผNานชNองทางสื่อแกNสาธารณชน เพื่อไมNเปdนเหตุนำไปสูNการขยายความขัดแย?งของบุคคล และสังคมในวงกว?าง 

และแสดงถึงความรับผิดชอบของส่ือ 
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กรณีศึกษา รายการถามตรง ๆ กับจอมขวัญ "อุn หฤทัย" เผชิญหน#า "ไผY ดาวดิน" 

 จากกรณีท่ี อุ� หฤทัย มNวงบุญศรี นักร?องช่ือดัง กับ นายจตุภัทรC บุญภัทรรักษา หรือ ไผN ดาวดิน มารNวม

แสดงทัศนะของ 2 ฝrายการเมือง เพื่อหาทางออกวิกฤติการเมืองไทย ในรายการถามตรง ๆ กับจอมขวัญ 

ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ชNอง 32 เวลา 17.15 น. เมื่อวันนี้ 4 พ.ย. 2563 โดยในรายการ อุ� หฤทัย มองวNา 

การเมืองที่นำพาประเทศไทยทุกวันนี้ติดหลNม เพราะคำวNา "ประชาธิปไตยต?องมาจากการเลือกตั้ง" ซึ่งจริงๆ 

แล?ว ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การให?คนไทยทุกคนที่อยูNในระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพ เพื่อการ

พัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาประเทศ 30 ปGที่ผNานมา ช?ามากเพราะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีปgญหา 

พร?อมท้ังไมNเห็นด?วยท่ีจะมีการให? พล.อ.ประยุทธC จันทรCโอชา ลาออกจากตำแหนNงนายกรัฐมนตรี เพราะผลงาน

พัฒนาประเทศของ พล.อ.ประยุทธC ได?ทำในสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไมNสามารถทำได?ตลอดระยะเวลา 

30 ปG ในขณะที่ ไผN ดาวดิน ยังยืนยัน 3 ข?อเรียกร?องเดิม โดยมองวNา ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล?ว คนรุNนใหมNท่ี

ออกมาเรียกร?อง เขาไมNได?มองแคNเรื่องของตัวเอง แตNมองไปถึงอนาคต จึงต?องมีการปฏิรูปเพื่อพูดคุยปgญหากัน

ได?อยNางตรงไปตรงมา เพราะกฎหมายต?องเปdนของทุกคน ทุกคนต?องมีสNวนรNวมในการแก?กฎหมาย อยNางไรก็

ตาม จากประเด็นท่ีมีการพูดคุยในรายการ สNงผลให? แฮชแท็ก #ถามตรงๆกับจอมขวัญ พุNงข้ึนเปdนแฮชแท็กยอด

นิยมอันดับ 1 ในทวิตเตอรCประเทศไทยอยNางรวดเร็ว (ไทยรัฐออนไลนC, 2563) 

 

  



29 

 

ภาพท่ี 7 แสดงสNวนหน่ึงของรายการถามตรง ๆ กับจอมขวัญ 

 

ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลนC, สืบค?นเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

 

 จากกรณีดังกลNาว ประการแรก สะท?อนให?เห็นความพยายามสร?างการมีบทบาทเปdนผู?ประสานความ

ขัดแย?งและสร?างความเข?าใจที่ดีตNอกันระหวNางบุคคลจากสองขั้วความคิด โดยเชิญผู?ซึ่งเปdนตัวแทนความคิดท่ี

กำลังเกิดความขัดแย?งในสังคมปgจจุบัน ซึ่งตัวสื่อมวลชนซึ่งเปdนพิธีกรในการดำเนินรายการสามารถดำเนิน

รายการได?อยNางเปdนกลางในระดับหนึ่ง โดยพยายามไมNแสดงความคิดเห็นของตนเอง แตNจะพยายามสรุป

สาระสำคัญของเนื้อหาสาระของแตNละฝrายตามที่ตนเองเข?าใจ และพยายามไกลNเกลี่ยประเด็นตNาง ๆ เพื่อไมNให?

ความขัดแย?งเปลี่ยนแปลงไปสูNความรุนแรง ตลอดจนบุคลิกภาพของสื่อมวลชนผู?ดำเนินรายการคNอนข?างเปdน

กันเอง เปdนสื่อมวลชนรุNนใหมN ซึ่งอาจสNงผลให?ผู?รNวมรายการที่อาจจะมีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิสูงกวNามีความมั่นใจ
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มากกวNาและไมNอยูNภายใต?กรอบที่ผู?ดำเนินรายการกำหนด ดังนั้น การเลือกคูNขัดแย?งเข?ารNวมสนทนาสื่อมวลชน

จึงต?องพิจารณาให?เหมาะสมท้ังผู?ดำเนินรายการและคูNขัดแย?งอยNาให?เข?าขNาย “ชกคนละรุNน” 

 อยNางไรก็ตาม คูNขัดแย?งของการสัมภาษณCในรายการนี้ ในบางครั้งไมNสามารถควบคุมอารมณCได?และมี

แนวโน?มที่จะนำไปสูNความรุนแรงทางวาจาหรือ “วิวาทะ” และบางครั้งแสดงออกถึงความรุนแรงผNานแววตา 

กริยา อาการ แตNผู?ดำเนินรายการในฐานะสื่อมวลชน ยังคงปลNอยให?มีการดำเนินรายการตNอไป และให?คูNขัดแย?ง

ในรายการนำเสนอมุมมอง ทัศนคติ และมีวิธีการแสดงออกที่สNอไปในทิศทางสร?างความรุนแรง ซึ่งอาจกลNาวได?

วNาการปลNอยให?เกิดเหตุการณCดังกลNาว ไมNเปdนไปตามแนวปฏิบัติส่ือในการนำเสนอขNาวหรือประเด็นความขัดแย?ง 

ในขณะเดียวกันผู?ชมหรือผู?รับสารได?มีการติดแฮชแท็กให? #ถามตรง ๆ กับจอมขวัญ กลายเปdนแฮชแท็ก อันดับ 1 ใน

ตอนนั้น ซึ่งสะท?อนให?เห็นถึงความนิยมหรือเรตติ้งของรายการดังกลNาว และอาจนำไปสูNการสนับสนุนรายการ

ของสปอนเซอรCในอนาคต  

 ดังนั้น การนำเสนอความขัดแย?งของคูNขัดแย?งในรายการดังกลNาว โดยไมNมีการยุติการออกอากาศ

รายการหรือการระงับความรุนแรงที่เกิดขึ้น และยังคงปลNอยให?มีการนำเสนอความขัดแย?งแปรเปลี่ยนไปเปdน

ความรุนแรงอยNางตNอเนื ่อง ใน 2 กรณีใหญN ๆ  คือ การขาดประสบการณCและความเชี ่ยวชาญในวิชาชีพ

สื่อมวลชน จึงทำให?ผู?ดำเนินรายการและทีมงาน ไมNสามารถควบคุมสถานการณCความขัดแย?งได? อีกประการ

หนึ่งนั้น เกิดจากความตั้งใจที่จะให?ความขัดแย?งมีแนวโน?มแปรเปลี่ยนไปสูNความรุนแรง เพื่อสร?างกระแสความ

นิยมจากผู?ชมและนำไปสูNเปtาหมายทางการตลาด ในลักษณะ “เอามัน” ในกรณีน้ีส่ือมวลชนควรยุติการนำเสนอ

หรือถNายทอดภาพความรุนแรงของรายการที่เกิดขึ้น โดยผู?ดำเนินรายการอาจทำหน?าที่สรุปประเด็นที่สนทนา

ผNานมาแล?วแทน หรือกNอนดำเนินรายการควรมีการพิจารณาความเหมาะสมในด?านตNาง ๆ ของแขกรับเชิญ 

เนื่องจากผู?ที่เห็นด?วยกับคูNขัดแย?งยNอมมีหลากหลายคน ไมNได?มีเพียงคนเดียว ดังนั้น การเลือกผู?ที่เหมาะสมมา

เปdนตัวแทนของแตNละฝrายยNอมเปdนทางออกที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการสนทนาบนประเด็นความขัดแย?งและ

จะไมNนำไปสูNความรุนแรง หากไมNแนNใจวNาจะสามารถควบคุมผู?รNวมรายการได? โดยทางออกประการหนึ่งหาก

สื่อมวลชนต?องการนำเสนอถึงมุมมองที่หลากหลาย ควรมีการดำเนินการสัมภาษณCคูNขัดแย?งหรือผู?ขัดแย?งทีละ

ราย ซึ่งเปdนการลดการเผชิญหน?าของแตNละฝrาย หรือใช?การสนทนาผNานสื่อกลาง เชNน การโทรศัพทC การประชุม

ออนไลนC วิดีโอคอนเฟอเรนทC เปdนต?น ซึ่งจะทำให?ควบคุมการนำเสนอเนื้อหาความขัดแย?งได?งNายขึ้น หาก

พิจารณาแล?ววNาจะนำไปสูNความรุนแรง 

 จากกรณีดังกลNาว ทำให?สังคมไทยวิพากษCวิจารณCถึงพฤติกรรมที่นำไปสูNความรุนแรงของคูNขัดแย?งใน

ชNวงเวลาหนึ่ง แตNยังไมNพบวNาผู?ดำเนินรายการหรือสถานีโทรทัศนCมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตNอคูNขัดแย?ง

ทั้งสองอยNางไร และอาจเห็นวNาเหตุการณCวิวาทะที่เกิดขึ้นในรายการเปdนสิ่งที่สามารถให?เกิดขึ้นได?และเปdนความ

นNายินดีของรายการซึ่งได?รับความนิยมเปdนอยNางมากจากผู?ชมรายการ ในกรณีนี้ สื่อมวลชนควรออกมาแสดง

ความเสียใจกับผู?ชมรายการที่ไมNสามารถควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย?งดังกลNาวได? และควร

แสดงความขอโทษตNอคูNความขัดแย?งทั้งสองฝrายที่ทำให?เกิดกระแสวิพากษCวิจารณCพฤติการณCตNาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ระหวNางการสนทนาของท้ังสองฝrาย  
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