จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เทียนทิพย์ เดียวกี่

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2560

จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เทียนทิพย์ เดียวกี่
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต)
กรรมการ
(ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์)
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ)
คณบดี
(ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ)
______/______/______

ก
บทคั ดย่อ

บทคัดย่อ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
ปีการศึกษา

จริ ยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์
นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
2560

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาของการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง
ในสื่อสังคมออนไลน์ 2) สร้างแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสม และ 3) ศึกษาแนวความคิดเห็นจากแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของ
นักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่ง
ศึ ก ษาจากเอกสาร และการให้ ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) จานวน 16 คน แบ่งออกเป็นตัวแทนนักข่าวพลเมือง 4 คน ตัวแทนกลุ่มนักข่าววิชาชีพ
จานวน 4 คน ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน จานวน 4 คน และตัวแทนนักวิชาการด้านเด็ก
และเยาวชน จานวน 4 คน และการวิจัยเชิงสารวจ (Survey) แอดมินเพจนักข่าวพลเมือง จานวน 30
คน โดยมีผลการวิจัย ดังนี้
1.ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็ก ปัญหาด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล และปัญหา
ด้านความเป็นกลาง โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าว แบ่งเป็น 8 สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุที่เกิดจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ สาเหตุที่เกิดจากการมีข้ออ้างให้กับตัวเอง สาเหตุที่เกิด
จากการขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สาเหตุที่เกิดจากการไม่มีกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร สาเหตุที่
เกิดจากอิทธิพลทางการตลาดเข้ามาครอบงา สาเหตุที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สาเหตุที่เกิดจาก
ค่านิยมในสังคมและความต้องการของผู้รับสาร และสาเหตุที่เกิดจากข้อจากัดด้านบุคลากรและเครื่องมือ
2.แนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปภาพ ด้านเสียง และด้านการได้มาของข่าว
3.นักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่ มีการยอมรับแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์และมีความคิดเห็นว่าแนวทางจริยธรรมดังกล่าวมีประโยชน์
จากการวิจั ย ยั งพบข้อเสนอแนะในการป้อ งกันและแก้ไขปั ญ หาการนาเสนอข่าวของนั กข่าว
พลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษา ควรให้ความรู้ เพื่อเป็นการ

ข
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีหลักสูตรให้
นักข่าวพลเมืองได้รับการอบรม มีการทาความเข้าใจที่ตรงกัน ร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีใบ
ประกาศหรื อ ใบรั บ รองแก่ นั ก ข่ า วพลเมื อ ง ผ่ า นกระบวนการ MEL ที่ ย่ อ มาจาก การตรวจสอบ
(Monitor), การให้ ค วามรู้ (Educate) และ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Law enforcement) รวมทั้ ง
ผู้บริโภคต้องช่วยกันตรวจสอบด้วย
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The objectives of this research are 1) to study the problems of children's 1news
reported by citizen journalists in social media, 2) to create the ethical guidelines for
presenting children's news to citizen journalists on social media properly and 3) to
study the ethical concepts of children's news reported by citizen journalists in social
media. This study was conducted as a mixed method research studied from reviewed
document and In-depth Interview among 14 inspected samples in various groups of
people, classified as 4 citizen journalists, 4 professional journalists, 4 mass
communication academicians and 4 child and youth academicians, including the survey
research from 30 citizen journalist Facebook page’s administrators. The study result
indicates that:
1. The problems of presenting children's news through social media of citizen
journalists can be classified as 3 issues which are child infringement, inaccuracy and
unreliable data, and neutrality. The causes of aforementioned issues can be classified
as 8 categories which are 1) lack of understanding in media ethics, 2) claim
unintentional as self-defense in order of infringement 3) lack of clear guidelines 4) lack

ง
of information screening process 5) influence of marketing dominance 6) carelessness
of the reporters 7) social values and the demand of the news receivers and
8) shortage of experienced staff and equipment.
2. The ethics of children's news reported by citizen journalists properly on social
media can be classified as 4 dimensions which are content, image, audio and news
acquisition.
3. Most of citizen journalists have accepted the ethical guidelines in reporting
children’s new via online social media and have agreed the guidelines are beneficial.
The findings also suggested on how to prevent and solve the problems of
children’s news reported by the citizen journalists via online social media. The
government agencies or educational institutions should educate in order to prevent
and solve problems throughout the training programme that gives out a mutual
understanding to establish a clear guideline and certify the trainees through the MEL
process which stands for M (Monitor), E (Educate) and L (Law enforcement). Also, the
news should be checked by the helps of the consumers.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี เป็ น อีกหนึ่ งปั จจัย ที่เข้ามามีอิท ธิพ ลในแง่ข องการสื่ อสารใน
ปัจ จุบั น และสื่ อใหม่อย่างอิน เทอร์เน็ต กลายเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล
องค์ ก ร รวมไปถึ งสื่ อ มวลชน โดยก่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล และการ
ติดต่อสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น
Lev Manovich (2001) ได้ให้คาจากัดความของสื่อใหม่ว่า หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ผลิ ตและจั ด แสดงเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ดังนั้ น ข้อความที่ เผยแพร่บนคอมพิ ว เตอร์ ซึ่งหมายถึ ง
เว็บไซต์ หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็ถือเป็นสื่อใหม่ รูปภาพในแผ่นซีดีที่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์
ในการเข้าถึงข้อมูลก็จัดเป็นสื่อใหม่เช่นกัน ในขณะที่ข้อความที่เขียนหรือพิมพ์บนกระดาษ ก็ย่อมไม่ใช่
สื่ อ ใหม่ นั่ น เอง และจากองค์ ค วามรู้ ดั ง กล่ า ว Madeleine Sorapure (2003) ได้ ส รุ ป หลั ก การ 5
ประการ ของสื่อใหม่ ได้แก่ 1.การแทนตัวเลข เนื่องจากเนื้อหาสื่อใหม่ทั้งหมดประกอบด้วยโค้ดดิจิทัล
จึงต้องแทนด้วยตัวเลข 2.ประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ที่สามารถรวมกันได้ เช่น รูปภาพ เสียง ข้อความ
3. การทางานอัตโนมัติ 4.ความแปรปรวน เช่น สื่อแบบข้อความหรือสื่อเชิงโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้สามารถใช้
เส้นทางต่างๆ ผ่านข้อความและเข้าถึงเนื้อหาที่แตกต่างกันได้ และ 5.การแปลงรหัส โดยสื่อใหม่ ทาให้
เกิดชุมชนที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของข้อมูลได้ โดย Mark Poster (1995) ได้กาหนด
the second media age หรือการเข้าสู่สื่อยุคใหม่ ในทศวรรษ 1990 โดยเกิดระบบโต้ตอบขึ้นของ
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ ต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยสาคัญ ในการสื่อสารในยุคปัจจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1.เป็นสื่อใหม่ที่สื่อทาหน้าที่แบบหลวมๆ 2.ความมุ่งมั่นที่จะนาไปสู่รูปแบบ
ใหม่ของการใช้สื่อเพื่อตอบสนองข้อมูลข่าวสาร และ 3.เปลี่ยนสภาพความเป็นยุคสงครามเย็นมาสู่ยุค
ใหม่ที่เน้นความนิยมและความแพร่หลายของประชาชน โดยการเข้ามาของเทคโนโลยี ทาให้สื่อใน
วงการนิ เทศศาสตร์ ไม่ได้ จ ากัด อยู่ ที่ สื่ อ กระแสหลั กอี กต่ อไป ผู้ ค น ประชาชนคนธรรมดา เริ่ม ใช้
ช่องทางสื่อดิจิทัล ในการสร้างสื่อของแต่ละปัจเจกขึ้นมา (ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2558)
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ประเทศไทย มีลักษณะการใช้อินเตอร์เน็ตในกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งข้อมูลจาก
สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้สารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
พบว่า กิจกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต 5 อันดับแรก ได้แก่ ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่น เฟซบุ๊ก ,
ทวิตเตอร์, กูเกิลพลัส, ไลน์, อินสตาแกรม) ร้อยละ 91.5 รองลงมาคือ ใช้ในการดาวน์โหลด รูปภาพ/
หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส์ เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ ร้ อยละ 88.0 ใช้ในการอัพโหลดข้อมูล
รูป ภาพ/ถ่ายภาพ วีดี โอ เพลง software เพื่ อ แบ่ งปั น (share) บนเว็บ ไซต์ ร้อ ยละ 59.9 ติ ด ตาม
ข่าวสาร/ อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร ร้อยละ 46.5 และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ ร้อยละ 40.8 ตามลาดับ ส่วนอุปกรณ์ในการเข้าถึงอิน เทอร์เน็ต พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้
โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 90.4 ใช้ PC
ร้อยละ 50.1 ใช้Notebook ร้อยละ24.9 และ Tablet ร้อยละ 15.2 และจากรายงานเรื่อง Digital in
2016 ของ We Are Social ดิจิ ทัล เอเจนซี่ชื่อดั งในสิ งคโปร์ ระบุว่า สถิติผู้ ใช้ในประเทศไทย จาก
จานวนประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน นั้น เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของ
ประชากร และ ทั้ง 38 ล้านคนนี้ใช้งาน Social Media ทั้งสิ้น (9tana.com, 2559)
จากสถิ ติดั งกล่ าว สะท้ อนให้ เห็ น ว่า คนไทยส่ ว นใหญ่ มั กใช้ อิน เทอร์เน็ ตผ่ านทาง Social
Network ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งปฏิเ สธไม่ได้ว่า คนส่วนใหญ่มักรับ -ส่งข้อมูล ข่าวสาร
ผ่านช่องทางนี้ และในขณะเดียวกัน รูปแบบการสื่อสารก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีการสลับ
บทบาท จากผู้รับสารกลายเป็นผู้ผลิตสารได้เช่นกัน
ในแง่ของการรายงานข่าวออนไลน์ กลุ่ มผู้ อ่านสามารถเข้ามามีส่ ว นร่วมในเนื้ อหา และมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อบทความเนื้อหาข่าวต่างๆที่นาเสนอบนออนไลน์อย่างทันท่วงที ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อบทความต่างๆของผู้อ่านนั้นก็สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีเช่นกัน (สิริชัย
วงษ์สาธิตศาสตร์, 2549) ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะเป็นนักข่าว และช่างภาพ ที่จะรายงานความเป็นไปรอบๆตัว ให้กับส่วนอื่นๆของสังคมได้ เพราะ
วันนี้ ทุกคนล้วนเป็นนักข่าวได้หมดแล้ว (สุทธิชัย หยุ่น, 2551)
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสลับบทบาทในการรับและส่ง ข้อมูลข่าวสาร ทาให้นักข่าวไม่ได้จากัด
เพียงแค่สื่อมวลชนหลักอีกต่อไป ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ของนักข่าวพลเมือง โดย (Peat, 2010)
อธิบายว่า นักข่าวพลเมือง มักใช้อุปกรณ์ คือ โทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ตโฟน โดยจะถ่ายภาพและ
เพิ่มคาอธิบาย หรือเขียนข้อความสั้นๆ อัพโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตสาหรับเพื่อนในโลกออนไลน์ รวมไป
ถึงคนอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน นอกจากนี้ Mark Glaser (2006 อ้างถึงใน เครือข่ายพลเมือง
เน็ต, 2553) อธิบายว่า นักข่าวพลเมือง คือ คนธรรมดาที่ไม่เคยผ่านการอบรมเพื่อเป็นสื่อมืออาชีพ
สามารถใช้เครื่องมือของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการกระจายตัวไปทั่วโลกของอินเทอร์เน็ต ในการสร้าง
ต่อยอด หรือ ตรวจสอบสื่อด้วยตนเอง หรือด้วยการร่วมมือกับคนอื่น
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ดังนั้น จึงสามารถอธิบายได้ว่า นักข่าวพลเมือง คือ ใครก็ตามที่ลงไปทาข่าวเอง ไม่มีสังกัดใน
การทางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อหลัก แต่มีตัวตนที่ชัดเจน สามารถติดตามการทางานได้ รวมถึงสามารถ
บอกเล่าเรื่องราว รายงานเหตุการณ์ ในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอ และยิ่งปัจจุบันที่
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทาให้สื่อใหม่ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารอย่างอิสระ ไม่มีการควบคุมหรือคัดกรองในการเผยแพร่ข้อมูล ทาให้ผู้ใช้งานสามารถ ผั น
ตัวเองมา เป็นนักข่าวพลเมือง ในการรายงานข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่รู้ตัว
เช่นเดียวกับปัจจุบัน สังคมและปัจเจกชนเริ่มตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพของตนเอง ที่จะแสดง
ความคิดเห็น ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งในบางครั้ง อาจละเลยประเด็นในเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรม ทาให้เกิดการละเมิด หรือ เกิดประเด็นอื่นๆที่ส่งผลเสียตามมา โดยผลการวิจัย เรื่อง
จริ ย ธรรมในวิช าชีพ สื่ อ มวลชน พบว่า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด เกี่ ยวกั บ สถานการณ์
โดยทั่วไป ด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในปัจจุบัน 4 ประการ ได้แก่ 1.สื่อมักใช้อินเทอร์เน็ตนาเสนอความ
คิดเห็นส่วนตัวมากเกินไป 2.สื่อมักใช้อินเทอร์เน็ตในการการนาเสนอภาพลามกอนาจาร/ความรุนแรง
มากกว่าหนั งสื อพิ มพ์ ห รื อโทรทัศน์ 3.สื่ อมั กใช้อิน เทอร์เน็ตน าเสนอข้อมู ล โดยขาดการกลั่ น กรอง
ข้อเท็จจริงและตรวจสอบแหล่งที่มา และ 4.สื่อมักใช้อินเทอร์เน็ตนาเสนอข้อมูลโดยไม่คานึงถึงความ
เสียหายกับผู้อื่นหรือสังคม (ศิริวรรณ อนันต์โท และสันทัด ทองรินทร์, 2559)
การท าข่ าวของสื่ อ ที่ เปลี่ ยนไปตามเทคโนโลยีส มั ยใหม่ ที่ มีทั้ งสื่ อ ออนไลน์ และสื่ อ สั งคม
ออนไลน์นั้น ทาให้แหล่งข่าวและนักข่าวมีความสะดวกสบายในการที่จะได้ข่าว โดยไม่ต้องเช็คหรือ
ตรวจสอบถึงที่มา เพราะข่าวจากแหล่งข่าวถูกส่งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ไม่ว่า
จะเป็น แอพพลิ เคชั น ต่างๆ ที่เอื้อต่อการรายงานข่าว ทาให้นักข่าว หยิบข่าวจากพื้นที่ดังกล่าว มา
นาเสนอข่าว โดยไม่มีการสื่อสารโดยตรงกับแหล่งข่าว (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย, 2559) ทั้งนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นพื้นที่ที่สร้างอานาจการสื่อสารให้กับมนุษย์ธรรมดาใน
ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้คนธรรมดา ได้สร้างเนื้อหาข่าวสารด้วยตนเอง ไม่ขึ้นแต่สื่อหลักเพียง
ด้านเดียว และการทาสื่อด้วยตัวเอง ก็ไม่ได้นามาซึ่งความเท่าทันเสมอไป ในฐานะผู้ผลิต สื่อ ในนาม
นักข่าวพลเมือง ก็ต้องการความรู้เท่าทันในฐานะคนผลิตเช่นกัน (อาทิตย์ สุริยะวงศ์, 2554)
สถานการณ์การนาเสนอข่าวเด็กในสังคมออนไลน์ปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งกรณีที่มีการถกเถียงถึง
ความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยล่าสุดจากกรณี
กรณีคนร้ายก่อเหตุข่มขืนกระทาชาเรา ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี ช่วงเดือนเมษายน 2560 ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และมารดาของเด็กหญิงผู้เสียหายได้ไปร้องเรียน
หน่ ว ยงานต่ า งๆและแฟนเพจชื่ อ ดั ง ในโลกออนไลน์ ท าให้ เกิ ด การแชร์ ต่ อ และเป็ น กระแส
วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ซึ่งจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัด และ
โฆษกกระทรวงยุติธรรม ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวในแง่ของการนาเสนอภาพเด็กที่เป็น

4
เหยื่ อและเด็ก ที่ กระทาความผิ ด (เดลิ นิ ว ส์ , 2560) ทั้ งนี้ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองเด็ก พ.ศ. 2546
มาตรา 4 ระบุว่า เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติ
ภาวะด้ ว ยการสมรส ซึ่ งประเทศไทย ได้ เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ลงนาม อนุ สั ญ ญาว่ าด้ ว ยสิ ท ธิ เด็ ก
(Convention on the Rights of the Child = CRC) ขององค์ การสหประชาชาติ โดยอนุสั ญ ญา
ดังกล่าว ได้ระบุสิทธิพื้นฐานในการคุ้มครองเด็ก 4 ประการ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
2555) ได้ แ ก่ 1.สิ ท ธิ ก ารมี ชี วิ ต อยู่ ร อด (Right of Survival) 2.สิ ท ธิ ใ นการพั ฒ นา (Right of
Development) 3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง (Right of Protection) และ 4. สิทธิในการมีส่วน
ร่วม (Right of Participation)
ดั งนั้ น ในการน าเสนอข่ าวที่ เกี่ ย วกั บ เด็ ก จึ งเป็ น เรื่อ งละเอี ย ดอ่ อ นและต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง
ผลกระทบที่ตามมา ทั้งต่อตัวเด็กเองหรือคนรอบข้าง แต่ถึงกระนั้น ก็มักพบว่าสื่อมวลชนมีการละเมิด
สิทธิเด็ก ในหลากหลายกรณี ดังจะเห็นได้จาก ผลการศึกษาเรื่อง การนาเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็ก ผ่าน
สื่อมวลชน ซึ่งจัดทาโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้
การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 36 ของข่าวซึ่งรวมถึงเนื้อหาและภาพ
ข่าวในหนังสือพิมพ์ และร้อยละ 34 ของข่าวในโทรทัศน์ละเมิดสิทธิเด็ก (ธาตรี ใต้ฟ้าพูล และ ประไพ
พิศ มุทิตาเจริญ , 2552 อ้างถึงใน มติชนออนไลน์, 2552) โดยจากผลวิจัยดังกล่าว ยังสามารถจาแนก
ประเภทของการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ละเมิดสิทธิเด็ก ได้ 5 ประการ ได้แก่ 1.การพาดหัวข่าว
ที่ดูรุนแรง 2.การใช้ภาษาหรือข้อความที่เร้าอารมณ์ให้สะเทือนใจ 3.ใช้ภาษาที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
หรื อ ไม่ เหมาะสม 4.การเปิ ด เผยชื่ อ เด็ ก หรือ ผู้ เกี่ ยวข้อ ง และ 5.การเปิ ด เผยใบหน้ าของเด็ก หรื อ
ผู้เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ นายสมพงษ์ จิตระดับ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ในมติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2560 ระบุ ว่า การติ ด ตาม เฝ้ าระวัง ลงภาคสนาม การวิจั ย และประมวลข่าวเหตุก ารณ์ ส าคัญ ที่
เกี่ย วข้องกับ เด็กและเยาวชน พบว่า มีสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง 10 ประการ ได้แก่ 1.ความรุนแรง
ปรากฎในหมู่เด็กและเยาวชนทุกระดับจนยากแก่การควบคุม และแก้ไขให้ดีขึ้น เด็กอาชีวะตีกัน เด็ก
แว้น สก๊อย เด็กทาร้ายรุนแรงสาหัส 2.แม่วัยใส เด็กหญิงตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาไม่ลดลง ยังติด
อันดับ 2 ของโลกเหมือนเดิม การสอนเพศศึกษาล้มเหลว ล้าสมัย ไม่ทันกับสถานการณ์ที่มีอยู่ 3.ยา
เสพติดกลับมาแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนมากขึ้น กระบวนการสามารถแทรกซึมเข้าไปในโรงเรียน
สถานศึกษาได้ ไม่มีใครกล้าขัดขวาง เสี่ยงอันตรายมาก 4.เด็กเรียนรู้แท็บเล็ต เล่ นเกม การ์ตูน ได้
คล่องแคล่วว่องไว ครอบครัวไทยป้อนแท็บเล็ตเด็กอายุ 2-3 ขวบ ไม่ให้ซุกซน มีปรากฎพบเห็นแทบ
ทุกแห่ ง 5.เด็กและเยาวชนอยู่ กับ สั งคมก้มหน้า วันละ 7-8 ชั่ว โมง ใช้เพื่ อพู ดคุย เล่นไลน์ เฟซบุ๊ ก
มากกว่าการเรี ย นรู้ ศึ กษาด้ ว ยตนเอง 6.เด็ กและเยาวชนขาดวินั ยอย่างรุน แรง 7.เด็ก เรียนรู้ไม่ มี
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ความสุข เครียด กดดัน นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไม่เกิดขึ้น 8.ร้านขายเหล้า เบียร์ บุหรี่ รอบ
สถาบันการศึกษา เพิ่มขึ้นอย่างหน้าตกใจ เกิดนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
หญิ ง 9.มี เด็ กยากจนด้ อ ยโอกาส กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เด็ ก ประเทศเพื่ อ นบ้ านเข้ าสู่ ก ารเป็ น เหยื่ อ และ
เครื่องมือทางเพศ ยาเสพติด แรงงานเด็ก ขอทานเด็ก โสเภณีเด็กเพิ่มขึ้นเงียบๆ และ 10.เด็กไทยเกิด
น้อยลงแต่ด้อยคุณภาพ (มติชนออนไลน์, 2560)
จากสถานการณ์เรื่องเด็กข้างต้นที่พบนั้น ล้วนเป็นประเด็นที่น่าจับตามองทั้งในแง่ของการ
แก้ไขปัญหาและการนาเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็กทั้ง 10 ประการ โดยสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็น
ห่ ว งที่ สุ ด คือ สื่ อ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ในยุค ไร้พ รมแดน ซึ่งสามารถสื่ อ สารและเผยแพร่ได้ อย่างรวดเร็ว
ควบคุม ดูแ ลได้อ ย่ างไม่ทั น การณ์ ได้น าภาพเด็ กถู กละเมิ ด เด็ก ค้าประเวณี เด็ก ที่ ตกเป็ น เหยื่อ ใน
ลักษณะต่างๆ มาลงเผยแพร่กันอยู่ทั่วไป (วัลลภ ตังคณานุรักษ์, ม.ป.ป.) ซึ่งข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่ ง วิ ช าชี พ หนั ง สื อ พิ ม พ์ สภาการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ.2559 หมวด 2 ข้ อ 13 ระบุ ว่ า
หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งต้อง
ไม่เป็นการซ้าเติมความทุกข์ห รือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีอัตลักษณ์
แตกต่างในสังคม (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , 2559) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก
พ.ศ.2546 มาตรา 27 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศ
ประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ
ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์ อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, 2546)
ด้ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ ก็ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการน าเสนอข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก โดย
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ระบุจริยธรรมและแนวปฏิบัติของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ว่า การ
รายงานข่าวหรือการนาเสนอรายการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ต้องคานึงถึงการปกป้อง
ศักดิ์ศ รีความเป็ น มนุ ษย์ และสวัส ดิภ าพของเด็ก และเยาวชน(องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย, 2554) โดยจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์หรือ
หนังสือพิมพ์ล้วนเล็งเห็นถึงการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กแทบทั้งสิ้น จึง
ได้มีข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการนาเสนอข่าวให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมที่ได้กาหนดไว้
อย่างไรก็ตาม นักข่าวพลเมือง เริ่มมีการแสดงบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์
หากมีการโพสต์รายงานข่าวหรื อสถานการณ์ ก็มักจะมีการแชร์ต่อ หรือแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ
โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งในบางครั้งข่าวที่รายงานออกไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบ หรือ ไม่
สมควรที่จะเปิ ดเผยอย่างโจ่ งแจ้งต่อสาธารณะ เพราะอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และสร้างความ
สะเทือนใจต่อผู้พบเห็น รวมถึงอาจละเมิดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าว หรือกล่าวได้ว่า ขาดจริยธรรมใน
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การน าเสนอข่าว ดังนั้น หากมีจริยธรรมที่กาหนดเป็นต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
นั กข่าวพลเมือ งในการน าเสนอข่าวเด็ก ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ อาจท าให้ การน าเสนอข่าวมีความ
สมบูรณ์ เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ทั้งนี้ จริยธรรมของนักข่าวพลเมือง ยังไม่มีการระบุและประกาศเป็นที่รับรู้อย่างชัดเจน ถึง
แนวปฏิบัติในการนาเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก นับว่า เป็น
เรื่ องละเอีย ดอ่ อนและมั กส่ งผลกระทบในด้านลบต่อ ตัว เด็ก และผู้ ที่ เกี่ย วข้อ ง โดยการศึก ษาจาก
งานวิจัย ที่ เกี่ยวข้อง พบว่า ส่ วนใหญ่ จะมุ่งเน้ นศึกษาถึงจริยธรรมนักข่าวของสื่ อกระแสหลั ก เช่น
หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยใดที่พูดถึงจริยธรรมของนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอ
ข่าวเด็ ก รวมทั้ งยั งไม่ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ย วกั บ การน าเสนอข่าวเด็ ก ของนั ก ข่าวพลเมื องทางสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ เนื่องจากเป็นสื่อทางเลือกสื่อใหม่ ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในกระบวนการสื่อสารและได้รับ
ความนิ ยมในปั จจุ บั น นอกจากนี้ จากงานวิจัย ของ พรรณี อมรวิพุธพนิช (2559) เรื่อง มโนทัศน์
จริยธรรมสื่อ ของนักข่าวพลเมือง ไทยแลนด์บล็อกอะวอดส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนเห็นด้วยกับการ
จัดทาแนวปฏิบัติจริยธรรมสาหรับนักข่าวพลเมือง โดยเสนอให้เป็นคู่มือจริยธรรมที่นักข่าวพลเมือง
หรือประชาชนทั่วไปที่ ต้องการน าเสนอข่าวสารสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน ของ ศิริวรรณ อนันต์โท และสันทัด ทองรินทร์
(2559) พบว่า สถานการณ์เกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น การที่มีองค์กรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
สื่อใหม่และสื่อชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างเสรี อาทิ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุชุมชน อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วน
ใหญ่ ยังขาดองค์กรวิช าชีพรองรับ อย่างเป็นทางการ ทาให้ สื่อมวลชนเหล่ านี้ยังไม่มีแนวทางในการ
กากับดูแลที่ชัดเจน กลายเป็นช่องว่างและโอกาสในการผลิตและนาเสนอเนื้อหาที่ขาดความรับผิดชอบ
และขาดจริยธรรม
จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง จริยธรรมนักข่าวพลเมืองใน
การนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยจะเห็นได้ว่า การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง
ในสื่อสังคมออนไลน์นั้ น เป็น อีกบริบทที่มีความสาคัญ และมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
ดังนั้นจึงมุ่งวิจัย เพื่อเพื่อศึกษาปัญหาของการนาเสนอข่าวเด็กในสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
เพื่อสร้างแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม
ตลอดจนเพื่อศึกษาแนวความคิดเห็ นจากกรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
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1.2 ปัญหานาการวิจัย
1. ปัญหาการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างไร
2. แนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม
ควรเป็นอย่างไร
3. นักข่าวพลเมืองมีแนวความคิดเห็นอย่างไร จากกรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็ก
ของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาของการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
2. เพื่อสร้างแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่
เหมาะสม
3. เพื่อศึกษาแนวความคิดเห็นจากแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองใน
สื่อสังคมออนไลน์

1.4 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษา เรื่ อง จริย ธรรมนั กข่าวพลเมือ งในการน าเสนอข่าวเด็ กผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์
ผู้วิจัย ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาปัญหาของการนาเสนอข่าวเด็กในสื่อสังคมออนไลน์ที่ทาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ทั้ง
ในแง่บวกและแง่ลบของนักข่าวพลเมือง และศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อ ในการทางานของสื่อมวลชน
มักจะมีข้อจริยธรรมกาหนดไว้ให้ปฏิบัติตามอยู่แล้ว แต่ในแง่ของนักข่าวพลเมือง ยังไม่มีกรอบ หรือ
ข้อกาหนดที่ชัดเจน ดังนั้น การศึกษาในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นการหาคาตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การสร้างหลักจริยธรรมใน
การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองที่เหมาะสม
1.4.2 ขอบเขตด้านการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขั้นตอน ได้แก่ ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก การศึกษาเอกสาร และการวิจัยเชิงสารวจ โดยแบ่งกลุ่มที่จะศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1. นักข่าวพลเมืองที่มีตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น มูลนิธิ หรือศูนย์ข่าว
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2. นักข่าววิชาชีพ
3. นักวิชาการด้านสื่อมวลชน
4. นักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน
1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูล คือ มิถุนายน-ธันวาคม 2560

1.5 นิยามศัพท์
นักข่าววิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่รายงานสถานการณ์ หรือบอกเล่าเรื่องราว
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากต้นสังกัด หรือองค์กรสื่อมวลชน เช่น สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
สถานีวิทยุ เป็นต้น รวมถึงได้รับการอบรม หรือมีความรู้ ด้านจริยธรรม และทักษะในด้านนิเทศศาสตร์
หรือสื่อสารมวลชน
นักข่าวพลเมือง หมายถึง ใครก็ตามที่ลงไปทาข่าวเอง ไม่มีสังกัดในการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อหลัก แต่มีตัวตนที่ชัดเจน สามารถติดตามการทางานได้ รวมถึงสามารถบอกเล่าเรื่องราว รายงาน
เหตุการณ์ ในรู ป แบบของ ข้อความ รูป ภาพ และวีดีโอ ผ่ านทางช่องทางสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่ อ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคม
จริยธรรม หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กากับดูแลการทาหน้าที่ใดหน้าที่ห นึ่ง ที่ต้องคานึงถึง
ผลกระทบหรือความเดือดร้อนจากผลของการกระทา ประพฤติ ปฏิบัติ เป็นกรอบแนวคิด ที่กาหนด
ทิศทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งส่วนบุคคล องค์กร และสถาบัน
เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ยกเว้นที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
การนาเสนอข่าวเด็ก หมายถึง การบอกเล่าเรื่องราว สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปสู่คนจานวน
มาก
สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้
โต้ตอบ รับส่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอ ของสมาชิกทั่วโลก
ตามเงื่อนไขของเว็บไซต์สื่อที่ให้บริการ
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาเรื่อง จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คาด
ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิ งวิชาการและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
จริง ดังนี้
1. เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และตระหนักถึงจริยธรรมสื่อ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์
2. เพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางจริยธรรม ให้แก่ นักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสมในการนาเสนอข่าวเด็ก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ”ได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปผล รวมถึงตอบปัญหาการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชนและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับข่าว การนาเสนอข่าวและนักข่าว
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalism)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนาเสนอข่าว
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเด็ก
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษ
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชนและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
แนวคิดทฤษฏี ที่เกี่ยวกับ โครงสร้างหน้าที่ของสื่ อมวลชนและความรับผิ ดชอบต่อสั งคม มี
หลากหลายทฤษฏี ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฏีพื้นฐานที่สาคัญของสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข่าว โฆษณา ประชาสั มพั น ธ์ วิท ยุ โทรทั ศน์ และภาพยนตร์ ในการท าหน้าที่ สื่ อมวลชนที่ดีและ
สร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยแนวคิดที่
เกี่ยวข้องและสามารถใช้อธิบายการทาหน้าที่ของสื่อมวลชน มี 3 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชน
2. ทฤษฏีปทัสถานและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
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2.1.1 ทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชน
ทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชน เป็นการอธิบายถึงลักษณะบทบาทและหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของสื่อมวลชน ในการนาเสนอ รายงานข้อมูลข่าวสาร เหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ในแง่
ต่างๆ เช่น เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนสังคม เป็นกลไกลสาคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ เป็นต้น
Lasswell 1948: 37-51 และ Wright 1974: 605-620 (อ้างถึงใน อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี และ
พงศ์ภัทร อนุ มัติราชกิจ , 2554) ได้กล่ าวถึงการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชนว่า มีบทบาทหน้าที่ในการ
สอดส่ อ งดู แล (Surveillance) และรายงานเหตุ การณ์ ในสั งคมที่ เกิด ขึ้น โดยการสื่ อ สารมวลชนมี
บทบาทหน้าที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. สังเกตการณ์สภาพแวดล้อม
2. ประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆ
3. ถ่ายทอดมรดกทางสังคม
ในขณะเดียวกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) ได้อธิบายถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนจากทัศนะของ
Lassewll & C Wright ว่า คือการธารงรักษาเสถียรภาพทางสังคม โดยสามารถจาแนกได้ ดังนี้
1. หน้าที่สอดส่องดูแล (Surveillance) เพื่อตรวจตรา ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสังคม
2. หน้าที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม (Correlation) เป็นหน้าที่ ที่มากกว่า
การรายงานข่าวเฉยๆ แต่หากหมายถึง การวิเคราะห์ ตีความ อธิบาย ชี้แนะ เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจ
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3 .หน้ าที่ สื บ ทอดวัฒ นธรรมทางสั งคม (Cultural Transmission) ในหน้ าที่ นี้ สื่ อมวลชน
ได้รับมอบหมายให้ช่วยธารง พิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมของสังคมให้มีความยั่งยืนไปสู่ช่วงรุ่นลูก
รุ่นหลาน ต่อไปเรื่อยๆ
นอกจากนี้ นิยดา พุทธวงศ์ (2534) ได้อธิบาย ถึงบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน ในด้าน
ต่างๆ ซึ่งสื่อมวลชนเปรียบเสมือนกระจกที่มีการสะท้อนถึงความเป็นอยู่และลักษณะในด้านต่างๆของ
ประเทศ โดยสื่อมวลชนทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลไปยังประชาชนจานวนมาก ซึ่งบทบาท
ของสื่อมวลชน สามารถแบ่งออกตามลักษณะ ได้ 4 ด้าน คือ
1. บทบาททางด้ า นสั งคม สื่ อ มวลชนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงต่ อ สั งคมในด้ านต่ างๆ ใน
ขณะเดียวกัน สื่อมวลชนก็เป็นตัวขับเคลื่อนสังคมในบริบทต่าง ดังนี้
1.1 เป็นสื่อกลางให้คนในสังคมได้ทราบข่าวคราว
1.2 การเป็นเวทีกลางให้คนในสังคมแสดงความคิดเห็น
1.3 การให้ความบันเทิงแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ
1.4 สื่ อ มวลชนสร้า งค่ านิ ย มใหม่ ๆ ที่ เหมาะสมกั บ ภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ขึ้ น ในมวล
ประชากร
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2. บทบาททางด้านการเมือง บทบาทของสื่อมวลชนด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ก็
คือสื่อกลางในการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับประชาชน โดยสามารถจาแนก ได้ดังนี้
2.1 สื่อกลางการติดต่อจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน สื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
นาเสนอข่าวหรือประเด็นที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ได้แก่
- ข่าวสารเกี่ย วกับเหตุการณ์ บ้านเมือง ความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การทหาร นโยบายต่างประเทศ
- การให้ สั มภาษณ์ บุคคลสาคัญ ในวงการรัฐ บาล และหั ว หน้าหน่ว ยงานราชการ
ระดับสูง
- การให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในยามจาเป็น
2.2 สื่ อ กลางการติด ต่ อ จากประชาชนสู่ รัฐ บาล สื่ อ มวลชนน าความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชนไปสู่รัฐบาล ได้แก่
- การหยิบยกปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
- การเผยแพร่จดหมายร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นของประชาชน
3.บทบาททางด้านเศรษฐกิจ การตอบสนองของสื่อมวลชนในด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ จึง
นับว่าจาเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร ดังนี้
3.1 บทบาทในการช่วยส่งเสริมในด้านการค้า นอกจากสื่อมวลชนจะนาเสนอสินค้า
หรือบริการในรูปแบบของการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์แล้วนั้น สื่อมวลชนยังทาหน้าที่สื่อถึงความ
ต้องการทางด้านรสนิยม ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผู้ผลิตเช่นกัน ก่อให้ เกิดการแข่งขันของสินค้านามา
ซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุด
3.2 บทบาทในการช่วยส่งเสริมในด้านการลงทุน สื่อมวลชนเป็นพลังสาคัญที่ช่วยใน
การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาวะการค้า ตลาดหุ้น หรือตลาด ก็ล้วนเป็นข้อมูลสาคัญที่
นาไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
4.บทบาทด้านการศึกษา สื่อมวลชนมีบทบาทด้านการศึกษาในแง่ของการให้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ที่ง่าย ตรง รวบรัด ถือได้ว่าสื่อมวลชนให้ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมถึงขยายเป็นวงกว้างโดยไม่จากัด โดยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดีขึ้น โดยแยก
เป็นระดับต่างๆ 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับบุคคล การให้ข่าวสาร ข้อคิด ของตนเอง เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่ การงาน
อาชีพ และสังคม เป็นต้น
2. ระดับกลุ่มชน การให้ ข่ า วสาร ข้ อ คิ ด การท างานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
แก้ปัญหาและอานาจต่อรองต่างๆ
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3. ระดับชุมชนและระดับชาติ การให้ข่าวสาร ข้อคิ ด และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงการ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เป็นต้น
การศึก ษาเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ าที่ ข องสื่ อ มวลชน ท าให้ ผู้ วิจัย ได้เข้าใจถึ งการท างานและ
บทบาทของสื่อมวลชนที่เป็ นตัวกลางในการพัฒ นาสั งคมและประเทศในด้านต่ างๆ ทั้งนี้ บทบาท
หน้ าที่ของสื่ อมวลชนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเน้นหนักไปที่ การนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และมี
บทบาทในการช่วยพัฒ นาสั งคมในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น สื่ อมวลชนเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูล
ดังนั้ น ในการน าเสนอข้อมู ล ข่าวสารพึ งระมัด ระวังว่าข้อ มูล ที่ น าเสนอไปนั้น ก่อให้ เกิดผลเสี ยต่ อ
ปัจเจกชน หรือกระทบต่อสถาบันทางสังคมต่างๆ ตามมาหรือไม่ หรือพิจารณาว่า การทาหน้าที่ของ
ตนมีประโยชน์ต่อสาธารณชนมากพอหรือยัง ดังนั้น ผู้วิจัยได้นาทฤษฏีดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา เพื่อตอบปัญหาการวิจัยว่า แนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง
ในสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ซึ่งทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชน สามารถ
นามาอธิบายบทบาทหน้าที่ในการทางานของสื่อมวลชนและนักข่าวพลเมืองได้
2.1.2 ทฤษฏีปทัสถานและความรับผิดชอบต่อสังคม
ทฤษฏีปทัสถานและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการอธิบายถึง การทางานของสื่อมวลชนที่
แม้จะมีอิสระและเสรีภาพในกระบวนการทางาน แต่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการท างานนั้ น เช่น กัน ซึ่งทฤษฏี นี้ เป็ นทฤษฏี พื้น ฐานหลั กในแง่ของกระบวนการทาข่าวของ
สื่อมวลชน ที่เน้นย้าให้มีความรับผิดชอบต่อแหล่งข่าว ผู้ที่ตกเป็นข่าว รวมถึงผลกระทบต่อสังคม
ปทัสถาน หมายถึง สิ่งที่ควรจะเป็น ทฤษฏีปทัสถาน จึงว่าด้วยระบบของสื่อที่ควรจะดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณค่าหรือค่านิยมทางสังคมที่สื่อมวลชนพึงกระทา เช่น สื่อจะวางตัวอย่างไรจึ งจะ
เหมาะสมด้วยการคานึงถึงความรู้และความจริงสาหรับสังคม เพื่อให้สังคมดารงอยู่ได้ สื่อจึงต้องเรียนรู้
และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงสร้างความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพ สถาบันสื่อ ตลอดถึงสังคม ซึ่งใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้น สื่อมีเสรีภาพและความอิสระ ทั้งในเรื่องของการปกครองตนเองและความ
รับผิดชอบในการเสนอข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่เพียงแค่ความรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังหมายถึง ความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชนอีกด้วย (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2557)
สุกัญญา รัตนเดชาชัย (2549) อธิบายว่า ทฤษฏีนี้ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2490 ได้มีการเสนอ
รายงานเสรีภาพและความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ์ โดยมีการระบุถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน
ในเรื่องต่างๆ เช่น สื่อมวลชนให้ข้อเท็จจริง และกรองข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอข้อมูลข่าวสารและค่านิยมทางสังคม ตลอดจน จัดหาข่าวในทุกๆด้าน โดยทฤษฏีนี้
เกิดขึ้นเพื่อให้สื่อมีแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี หลัก 3 ประการ เพื่อให้การทางานมีความเป็น
กลางและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ดังนี้
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1. ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมและเลือกรับข่าวสาร
2. สื่อต้องมีอิสรภาพ และเสรีภาพในการนาเสนอข่าวสาร
3. สื่อต้องตระหนักถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้ทฤษฏีนี้คือ
1. สนั บ สนุ น ระบบการเมื องด้ว ยการเสนอข่ าวสาร และข้อเท็ จจริงที่เกี่ ยวกั บกิจกรรมต่างๆของ
ส่วนรวม
2. เพิ่มพูนสติปัญญาของสาธารณชน และส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนได้
เกิดความสามารถในการปกครองตนเอง
3. ปกป้องรักษาสิทธิของปัจเจกบุคคลโดยทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมรัฐบาล
4. สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ โดยทาหน้าที่ให้บริการสื่อโฆษณา โดยรายได้ส่วนนี้จะต้องไม่ทาลาย
อิสรภาพของสื่อมวลชน
5. ให้ความบันเทิงที่คัดเลือกมาแล้วว่ามีคุณภาพ
6. หลีกเลี่ย งการน าเสนอข่าวที่น าไปสู่ การก่ออาชญากรรม ความรุนแรง ความไม่สงบ หรือความ
แตกแยกในสังคม
7. จะต้องสะท้อนความคิดเห็นที่แตกต่างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามได้ใช้สิทธิโต้ตอบ
ในขณะที่ Mcquail (2010, อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2557) ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์
ของทฤษฏีความรับผิดชอบต่อสังคม คือ
1. สื่อควรยอมรับและเติมเต็มพันธกรณีที่แน่นอนต่อสังคม
2. พัน ธกรณีเป็น สิ่งสาคัญในลาดับต้นๆ และต้องมีมาตรฐานของวิ ชาชีพในเรื่องความเป็น
ข่าวสาร ความจริง ความถูกต้อง ความเป็นวัตถุวิสัย และความสมดุล
3. ในการยอมรับและการปฏิบัติตามพันธกรณี สื่อควรจะปกครองตนเองภายใต้กรอบของ
กฎหมายและความเป็นสถาบันหลัก
4. สื่อควรหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่จะชี้นาไปสู่อาชญากรรม ความรุนแรง ความไร้ระเบียบของ
สังคม หรือการรุกรานชนกลุ่มน้อย
5. สื่อทั้งหมดควรจะยอมรับความเป็นพหุนิยมและสะท้อนความหลากหลายของสังคม และ
ยอมให้กลุ่มคนเหล่านั้นไปแสดงมุมมองต่างๆหรือสิทธิที่จะตอบความคิดเห็น
6. สั งคมและสาธารณะมีสิทธิ์ที่จะคาดหวังมาตรฐานระดับสู งของการแสดงออกและการ
แทรกแซง สามารถถูกพิจารณาถึงความปลอดภัย หรือสิ่งที่ดีต่อสาธารณะ
7. นักวารสารศาสตร์และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อควรจะรับผิดชอบต่อสังคม นายจ้าง และตลาด
ในส่วนของทฤษฏีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น วัฒนา พัฒนพงศ์ และคณะ (2530) อธิบาย
ว่า เป็นแนวคิดที่พัฒนาและต่อยอดมาจากทฤษฏีเสรีนิยม ที่เชื่อมั่นในคุณภาพของคน รวมถึงเสรีภาพ
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ของสื่อมวลชน ในขณะเดียวกันก็เล็งเห็นว่าสื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยสร้าง
สานึกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ และรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคม หรือองค์กรเพื่อจัดระเบียบและควบคุม
การทางานกันเองของผู้ร่วมวิชาชีพ โดยปราศจากการแทรกแซงของสถาบันอื่นๆ
เช่นเดียวกับ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2557) อธิบายว่า ทฤษฏีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
อีกหนึ่งที่ทฤษฏีที่เข้ามามีบทบาทที่ใช้เป็นแนวทางและสร้างความชอบธรรม ในการดาเนินงานของสื่อ
คือ ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Theory) โดยสื่อต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เนื่องจากกระบวนการทางานนั้น สื่อมีเสรีภาพและอิสระในการรายงานข่าว และหน้าที่ ของ
สื่อคือ ปกป้องตนเองหรือสังคมด้วยการนาเสนอความจริงทั้งในการพิมพ์ การแพร่ภาพ และกระจาย
เสียง ความคิดเห็น รวมไปถึงความเชื่อใดๆ ที่สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ
อย่างไรก็ตาม สื่อถูกเรียกร้องจากหลายๆ ฝ่ายให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นทดแทน
ความอิส ระและเสรีภ าพที่ไร้ขอบเขต จนทาให้ เกิด The canons of journalism หรือ ประมวล
จรรยาบรรณของสื่อ เพื่อกากับ ดูแลและเป็นแนวทางในกระบวนการทางานของสื่อมวลชน แต่ถึง
กระนั้น ความเป็นวิชาชีพของสื่อก็ยังเป็นข้อจากัดและเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. ความเป็ น วิช าชีพ ของสื่ อเป็ นเรื่ องที่ฝื น ใจที่ จะกาหนดตัว เองและมักมีการตาหนิ เพื่อ น
ร่วมงานว่าละเมิดมาตรฐานวิชาชีพ
2. มาตรฐานวิชาชีพเป็นนามธรรมและกากวมมากเกินไป
3. สื่อเป็นวิชาชีพที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ ตรงที่ไม่มีมาตรฐานการฝึกอบรมวิชาชีพและการ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อย่าง แพทย์ ครู หรือทนายความ
4. สื่อแตกต่างจากมาตรฐานวิชาชีพอื่น ตรงที่การควบคุมความเป็นอิสระจะน้อยลงในการ
ทางาน
5. ในอุตสาหกรรมสื่อ การละเมิดมาตรฐานวิชาชีพ ยากที่จะวิจารณ์การละเมิดว่าอยู่ในขั้นที่
เป็นอันตรายจริงหรือไม่
ทฤษฏีความรับผิดชอบของสื่อ เน้นคุณค่าอยู่ที่ความรับ ผิดชอบของสื่อและความรับผิดชอบ
ของผู้รับสาร ที่จะไม่ทาให้สื่อออกนอกกรอบจริยธรรมที่วางไว้ รวมถึงเป็นข้ออ้างที่จะไม่ให้รัฐบาลเข้า
มาแทรกแซงการดาเนินงานของสื่อ ยกเว้นต้องมีเหตุผลจริงๆ แต่ถึงกระนั้นสาเหตุที่สื่อต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เนื่องมาจากความเป็นพหุนิ ยมของวัฒนธรรมกลุ่มย่อยจานวนมากที่ไร้ซึ่งอานาจ
ด้วยเหตุนี้ ทฤษฏีดังกล่าว จึงมองสื่อในแง่ดีที่เต็มใจจะรับผิดชอบ ซึ่งไม่ได้มองแค่กาไรเพียงเท่านั้น แต่
ยังหมายถึงเพื่อรักษาสถานภาพเดิมที่สื่อเคยมีเสรีภาพ
สื่อมวลชนมีการทาหน้าที่รายงานข้อมูลข่าวสาร และมักจะได้ยิ นเสมอว่า สื่อมวลชนมีสิทธิ
เสรี ภ าพในการน าเสนอและการได้ ม าของข่ าว แต่ ในขณะเดี ย วกั น ก็ ตั้ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมไม่เกิดปัญหาหรือผลเสียตามมาภายหลัง
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ทฤษฏี ป ทั ส ถานและความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม เป็ น ทฤษฏี ที่ ส ามารถน าไปประยุก ต์ใช้ใน
วิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเป็นการเน้นย้าถึงหน้าที่ที่พึงกระทาของสื่อมวลชน ให้อยู่บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบ ไม่สร้างความแตกแยก ขัดแย้ง และปัญหาต่างๆ ในสังคม หรืออาจจะกล่าวได้ว่าทฤษฏีนี้
เป็นแนวทางของของสื่อที่จะมีวิธีการอย่างไรในการนาเสนอข่าวสารนั่นเอง โดยสามารถนาข้ อมูลที่ได้
ศึกษาเป็นแนวทางในการนามาวิเคราะห์ผลการวิจัยได้
2.1.3 ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ทฤษฏีประชาธิป ไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นทฤษฏีที่กล่าวถึง การสื่อสารในแนวนอน ที่ไม่ได้
จากัดเพียงเจ้าของสื่อ หรือ สื่อมวลชนวิชาชีพเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึง พลเมือง ภาคประชาชน ที่
เข้ามามีส่วนร่วม มีสิทธิในการโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น โดยเน้นความต้องการและผลประโยชน์
ของผู้รับสารในทุกๆ ระดับ เป็นหลัก
McQuail (1987, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2556) ได้ระบุหน้าที่ของสื่อมวลชน ตาม
ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ไว้ ดังนี้
1. พลเมืองทุกคนและชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม มีสิทธิที่จะเข้าถึงสื่อมวลชน และมีสิทธิที่จะใช้สื่อ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
2. องค์กรของสื่อและเนื้อหาสื่อจะต้องไม่ถูกควบคุมจากหน่วยงานของรัฐ
3. สื่อจะต้องมีอยู่ เพื่อประชาชนมิใช่เพื่อองค์กรเอง มิใช่เพื่อนักวิชาชีพ หรือบรรดาลู กค้า
(ภาคธุรกิจ) ของสื่อ
4. กลุ่ม องค์กร และชุมชน ควรจะเป็นเจ้าของสื่อได้เอง
5. สื่อขนาดเล็กที่มีลักษณะ interactive และเปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมย่อมจะดีกว่า
สื่อขนาดใหญ่ที่ดาเนินการโดยนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว
6. การสื่ อสารนั้ น มีความส าคัญ มากเกินกว่าที่ จะปล่ อยให้ อยู่ในมือของสื่ อมวลชนวิช าชีพ
เท่านั้น
ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นทฤษฏี ที่นาไปอธิบายปรากฏการณ์ของสื่อมวลชน
ภาคพลเมือง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของสื่อ หรือเงินทุน โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้ศึกษาเป็นแนวทางใน
การนามาอภิปรายผลการวิจัยได้

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับข่าว การนาเสนอข่าวและนักข่าว
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับข่าว การนาเสนอข่าว และนักข่า ว เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงบริบท
และขอบเขต รวมถึงองค์ประกอบของงานข่าว ในทุกกระบวนการ ทั้งก่อนการผลิต การผลิต และการ
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เผยแพร่ข้อมูล โดยแนวคิดที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้อธิบายกระบวนการข่าว สามารถแบ่งเป็น 3
แนวคิด คือ
1. แนวคิดเกี่ยวกับข่าว
2. แนวคิดเกี่ยวกับการนาเสนอข่าว
3. แนวคิดเกี่ยวกับนักข่าว
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับข่าว
คาว่า ข่าว นั้นได้มีนักวิชาการ และนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ได้นิยามความหมายของคา
ดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี้
Berger (1990 : 121 อ้ างถึ งใน มี เดี ย ไทยแลนด์ , 2554) ข่ าว คื อ การบอกเล่ าเรื่ อ งราว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคม โดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบต่อสังคม การเมือง สาธารณชน
ข่าวจึงมีไว้เพื่อตอบคาถามสังคมว่า เกิดอะไร ที่ไหน อย่างไร และเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า ข่าว หมายถึง คา
บอกเล่ า เรื่ อ งราวซึ่ ง โดยปกติ มั ก เป็ น เรื่ อ งเกิ ด ใหม่ ห รื อ เป็ น ที่ ส นใจ ค าบอกกล่ า ว ค าเล่ า ลื อ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ (2556) ได้ระบุความหมายของข่าว ไว้ในตาราหลักสูตรอบรมผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง ว่า ข่าว เป็ นเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง
หรือความคิดเห็นที่สื่อมวลชนนามาเสนอ โดยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือค้นพบใหม่ และเป็นที่สนใจของคน
ในวงกว้าง
ฤทัยวรรณ โชคทวีพาณิชย์, ม.ป.ป.) อธิบายความหมายของข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริง
หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคลระดับต่างๆ ซึ่งมีความสาคัญ และเป็นที่
น่าสนใจอันมีผลกระทบต่อคนหมู่มากในชุมชนหรือสังคม
ณรงค์ ชื่นนิ รันดร์ (2549) อธิบายว่า ข่าว หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ภัยพิบัติ เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาชญากรรม สิ่งแวดล้อมโดยจะต้องมีข้อจากัดที่เกิดขึ้น
ใหม่
จากความหมายของคาว่า ข่าว ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ข่าว คือ การรายงานปรากฏการณ์
เหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น ซึ่งได้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆและได้รับความสนใจจากสังคม
นั่นเอง
โครงสร้างข่าว
ในการเขี ย นและรายงานข่ า ว โครงสร้ า งข่ า ว เป็ น หลั ก การเขี ย นข่ า วเบื้ อ งต้ น ที่ นั ก
สื่อสารมวลชน นามาเป็นแนวทางในการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้ น โดย สิริวรรณ นันทจันทูล (2546,
อ้างถึงใน พิริยา เพชร์แก้ว, 2552) ได้อธิบายและจาแนกโครงสร้างข่าว ไว้ 3 ส่วน ดังนี้

18
1. พาดหั ว ข่าว (Headline) คือ การน าประเด็น ส าคัญ ของเหตุ การณ์ มาไว้ด้านบน โดยมี
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้รับสารทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง เรียกร้องความสนใจให้ติดตามข่าว
เป็นส่วนที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเอง
2. ความนาข่าว (lead) คือ สาระสาคัญของเหตุการณ์เรื่องราวโดยย่อ ที่สามารถทาให้เข้าใจ
เรื่องราวทั้งหมดได้ง่าย
3. เนื้อข่าว (Body) คือ ส่วนที่อธิบายรายละเอียดของทั้งพาดหัวข่าวและความนาข่าว และ
เพิ่มเติมข้อมูลที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในสองส่วนข้างต้น เพื่อให้ผู้รับสารได้ทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดอย่าง
ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น
ประเภทของข่าว
พรรณพิไล ปุกหุต (2553) ได้จาแนกข่าว เป็น 4 ประเภท คือ แบ่งตามระดับของข่าว แบ่ ง
ตามการตอบสนองผู้รับสาร แบ่งตามพื้นที่ขอบเขตการทาข่าว และแบ่งตามชนิดของข่าว โดยสามารถ
อธิบายประเภทของข่าวแต่ละชนิด ได้ดังนี้
1. แบ่งตามระดับของข่าว ได้ 2 ประเภท คือ
1) ข่าวหนัก (hard news) คือ ข่าวที่มีเนื้อหาที่เป็นสาระ มีอิทธิพลและส่งผล
กระทบต่อสังคม ได้แก่ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ต่างประเทศและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2) ข่าวเบา (soft news) คือ ข่าวที่เข้าใจง่าย เน้นให้ผู้รับสารเกิดความบันเทิง และ
เกิดอารมณ์คล้อยตาม เช่น ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา และข่าวอาชญากรรม เป็นต้น
2. แบ่งตามการตอบสนองผู้รับสาร ได้ 2 ประเภท คือ
1) ข่าวที่ผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที คือ ข่าวที่ผู้รับสารมีปฏิกิริยาหลังจาก
ได้รับข่าว เช่น ข่าวที่ตื่นเต้นหวาดเสียว ข่าวซุบซิบ และข่าวอุบัติภัย เป็นต้น
2) ข่าวที่ผู้รับสารตอบสนองช้า คือ ข่าวที่มีเนื้อหาสาระ เน้นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวการศึกษา เป็นต้น
3. แบ่งตามพื้นที่ขอบเขตการทาข่าว ได้ 3 ประเภท คือ
1) ข่าวท้องถิ่น คือ ข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตเมือง ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบล นั้นๆ
2) ข่าวระดับชาติ คือ ข่าวที่เกิดในเมืองหลวงและปริมณฑล ที่เกี่ยวข้องกับ
ระดับชาติ ที่เกิดผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง
3) ข่าวต่างประเทศ คือ ข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และเกิดผลกระทบกับประเทศ
อื่นๆทั่วโลก
4. แบ่งตามชนิดของข่าว ได้ 12 ประเภท คือ
1) ข่าวอาชญากรรม คือ ข่าวที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือสร้าง
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ความกดดันให้บุคคลทาผิดกฎหมาย เช่น การฆาตกรรม การปล้น การลักพาตัว เป็นต้น
2) ข่าวการเมือง คือ ข่าวที่รายงานหรือเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางด้าน
การเมืองในแง่ต่างๆ เช่นการบริหารงานของรัฐบาล หรือ เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ของ
การบริหาร เป็นต้น
3) ข่าวอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยพิบัติ คือ ข่าวที่เกิดขึ้นกะทันหัน โดยไม่มีใคร
คาดคิดมาก่อน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน มักเกิดจากความประมาทและความผิดปกติ
ของธรรมชาติ
4) ข่าวศาล คือ ข่าวที่เกิดขึ้นตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนใหญ่เป็นหมายศาล ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังหรือมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
5) ข่าวเศรษฐกิจ คือ ข่าวที่นาเสนอเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน ที่มักส่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิต
6) ข่าวการศึกษา คือ ข่าวที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาทั้งหมด ทั้งเรื่องของบุคคล
ระบบการจัดการ รวมไปถึงด้านวิชาการต่างๆ
7) ข่าวสังคม คือ ข่าวที่เกี่ยวกับบุคคลในระดับต่างๆ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว
ต่างๆที่เกิดในสังคม
8) ข่าวบันเทิง คือ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในวงการบันเทิง หรือ กิจกรรมต่างๆที่
สร้างความสนุกสนานแก่คนทั่วไป
9) ข่าววัฒนธรรม คือ ข่าวที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งาม ในด้านต่างๆ รวมไปถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปะ และภาษา เป็นต้น
10) ข่าวกีฬา คือ ข่าวที่นาเสนอการแข่งขันกีฬาในรายการและประเภทต่างๆ รวม
ไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับนักกีฬาเช่นกัน
11) ข่าวบริการ คือ การแจ้งเรื่องต่างๆ เช่น รับสมัคร ราคาสินค้าประจาวัน ของ
หาย เป็นต้น
12) ข่าวเกษตรกรรม คือ ข่าวที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน การค้าขาย
เป็นต้น
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการนาเสนอข่าว
ในการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชน สิ่งที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจะเลือกเสนอข่าว หรือไม่นั้น
มักขึ้นอยู่กับคุณค่าข่าว ซึ่งคุณค่าข่าว เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า เรื่องราวใดที่มีความเหมาะสมที่จะนามา
เป็นข่าว โดย ศศิธร ยุวโกศล (2545) ได้สรุปคุณค่าข่าวตามแนวคิดของนักวิชาการ และนักวิ ชาชีพ
ด้านสื่อมวลชน โดยแบ่งเป็น 10 ประการ ดังนี้
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1. ความทันต่อเหตุการณ์ (immediacy) คือ ความรวดเร็วในการรายงานข่าวสารที่เกิดขึ้น
เพื่อสร้างความน่าสนใจ ยิ่งเกิดขึ้นเร็วเท่าไหร่ ความสนใจของผู้รับสารก็มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เหตุการณ์
แม้ว่าจะเกิดขึ้น ในอดีตแต่เ พิ่งเปิ ดเผยก็ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของข่าวที่สร้างความน่าสนใจได้
เช่นกัน
2. ความใกล้ชิด (proximity) คือ เหตุการณ์ ที่ใกล้ คิดกับผู้รับสาร ในด้าน เวลา ระยะทาง
รวมไปถึงการรู้จั กบุ คคลในข่าว สถานที่ หรือสถานการณ์ ในข่าวก็เช่นกัน ลั กษณะของคุณ ค่าข่าว
ประเภทนี้ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะให้ความสนใจในสิ่งใกล้ตัวอยู่แล้ว
3. ความสาคัญ หรือความเด่น (prominence) ความเด่นในทีนี้ หมายถึง ความเด่นในด้าน
ต่างๆ ทั้งบุคคล สถานที่ และสิ่งของ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักสร้างความอยากรู้อยากเห็น ให้แก่ผู้รับสาร
4. ผลกระทบต่อเนื่องหรือที่ตามมา (consequence) คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมและ
ส่งผลกระทบต่อคนวงกว้าง ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การครองชีพ หรือทางสั งคม เป็ นต้น ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
5. ความลึกลับซ่อนเงื่อน (mystery) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยั งไม่สามารถคลี่คลายให้
กระจ่างชัด หรือยังไม่สามารถค้นหาสาเหตุของเรื่องนั้นๆ ได้ คุณค่าข่าวด้านนี้มักกระตุ้นให้ผู้อ่านอยาก
รู้และติดตามถึงข้อสรุปของเหตุการณ์
6. ความผิดปกติ (unusual) มนุษย์จะสนใจสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรือ สิ่งที่เป็นของแปลกในสังคม
7. ความขัดแย้ง (conflict) คือ เรื่องราว หรือสถานการณ์ความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้ากัน
เช่น ด้านผลประโยชน์ ด้านอุดมการณ์ ด้านความคิด เป็นต้น
8. องค์ประกอบทางด้านเพศ (sex) เช่น ความผิดปกติทางเพศ ไม่ได้รวมเฉพาะหญิงกับชาย
เท่านั้น แต่ยังหมายถึง กิจกรรมอื่นๆทางสังคมด้วย เช่น การต่อสู้เพื่อแก้กฎหมาย เป็นต้น
9. ความน่าสนใจตามปุถุชนวิสัย (human interest) คุณค่าข่าวด้านนี้ เกี่ยวข้องกับอารมณ์
ของมนุษย์ ซึ่งทาให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกร่วมทางอารมณ์กับบุคคลในข่าวด้วย
10. ความก้าวหน้า (progress) คือ เรื่องราวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้า
ทางสังคม ทางวิชาการ การศึกษา และความเจริญและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
นอกจากนี้ นั ก วิ ช าการด้ า นสื่ อ สารมวลชน รวมถึ ง นั ก วิ ช าชี พ ยั ง มี ก ารระบุ คุ ณ ค่ า ข่ า ว
นอกเหนือจากคุณค่าข่าว 10 ประการ ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่ง วิจิตร ภักนิกร (2553) ได้จาแนกคุณค่าข่าว
12 ประการ โดย มีคุณค่าข่าว 2 ประการ ที่นอกเหนือจาก ที่กล่าวมาข้างต้น ดังนี้
1. ความขบขัน (amusement) ข่าวขบขัน อาจจะเกิดจากการกระทาที่ตั้งใจให้ ตลก หรือ
จากเหตุการณ์อื่นๆ ที่ทาให้ผู้รับสารเห็นแล้วเกิดอารมณ์ผ่อนคลาย
2. ความเปลี่ยนแปลง (change) สังคมมนุษย์ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งในทางบวก
และทางลบ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
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อย่างไรก็ตาม คุณค่าข่าว ทั้ง 12 ประการ ที่กล่าวมานั้น สื่อมวลชนมักใช้เป็นกรอบตัดสิน
เบื้องต้นในการเลือกทาข่าวและรายงานข่าวออกสู่สาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ และ
ความสนใจของผู้รับสารนั่นเอง
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนักข่าว
แนวคิดเกี่ยวกับนักข่าว เป็นการอธิบายถึง บทบาทหน้าที่ ของนักข่าว ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ส่ง
สาร ในกระบวนการสื่อสารของสื่ อมวลชน ไปยังผู้รับสารผ่านทางช่องทางคือสื่อต่างๆ นั่นเอง ดังนั้น
นักข่าว จึงมีความสาคัญในกระบวนการข่าว เพราะถือเป็นหัวใจสาคัญและตัวกลางในการผลิตเนื้อหา
ข่าว ที่ถูกต้อง น่าสนใจ และครบถ้วนสมบูรณ์ และรับผิดชอบต่อสังคม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า นักข่าว หมายถึง
ผู้ สื่ อ ข่ า ว ผู้ ร ายงานข่ า ว ผู้ เขี ย นข่ า ว ผู้ บ อกข่ า ว (ใช้ เฉพาะทางสื่ อ สารมวลชน) ผู้ ส่ ง ข่ าว ก็ เรีย ก
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
ในขณะที่ ณรงค์ ชื่น นิรัน ดร์ (2549) อธิบายว่า นักข่าว หรือผู้สื่ อข่าว (press) หมายถึง ผู้
รวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วส่งสาร ผ่าน สื่อ ไปยังผู้รับสารสื่อสารมวลชน
จากคานิยาม และความหมายของ นักข่าว ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า นักข่าว หมายถึง ผู้ที่ทา
หน้าที่แสวงหาข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริง แล้วนามาเรียบเรียงให้เข้าใจได้ง่าย กระชับ และรอบ
ด้าน แล้วส่งข้อมูลข่าวสารนั้นผ่านสื่อไปยังผู้รับสาร
ด้านคุณสมบัติ หรือทักษะ สาหรับนักข่าวนั้น พัชรศรี เบญจมาศ นักข่าว ผู้ประกาศ และ
พิธีกร รายการโทรทัศน์ ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ มติชน ออนไลน์ ในเรื่องของคุณสมบัตินักข่าวที่ดี
5 ประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1. ความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นกับสิ่งรอบๆ ตัวเสมอ
2. ความอดทน 3. ทางานด้วยความตั้งใจและสนุก 4. ใจกว้าง เปิดใจยอมรับกับคาวิจารณ์ 5. หมั่น
ฝึกซ้อมอยู่เสมอ (มติชนออนไลน์, 2555)
ในขณะเดี ย วกั น ณรงค์ ชื่ น นิ รัน ดร์ (2549) ได้ส รุป และรวบรวมองค์ ความรู้ ในเรื่อ งของ
คุณสมบัตินักข่าวไว้ 10 ประการ คือ 1. ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม 2. มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ
3. มีจริยธรรมและคุณธรรม 4. จับประเด็นใจความเก่ง 5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 6. มีจมูกข่าว
หรือไวต่อเรื่องที่เป็นข่าว 7. เป็นนักคิด นักตั้งคาถาม และตีความเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล
8. รู้จักกาลเทศะ 9. มีทักษะในการสื่อข่าวและเขียนข่าวได้อย่างดี 10. มีความอดทน สามารถทางาน
ภายใต้กดดัน ต่าง ๆ ได้ มีใจรักงานข่าว มีความรู้ขั้นพื้นฐานทั่ว ๆ ไปอย่างกว้างขวางและมีมนุษ ย์
สัมพันธ์ดี
จากคุ ณ สมบั ติ ของนั ก ข่าวที่ ดี ข้ างต้ น นั้น จะเห็ น ได้ว่า ทั กษะในด้ านต่ างๆล้ ว นส าคั ญ ใน
กระบวนการที่เรีย กว่า การสื่อสาร เพราะนักข่าว นับว่าเป็นผู้ ส่งสาร ในกระบวนการสื่ อสาร ตาม
โมเดล SMCR ทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบในการทาหน้าที่ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงถือประโยชน์
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ของสังคมเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญที่ส่งเสริมให้คุณภาพของงานหรือข่าวที่นาเสนอ
ออกมานั้น ดี และมีประโยชน์สูงสุด
อย่างไรก็ตาม จากลักษณะคุณสมบัติของนักข่าวข้างต้นในแต่ละทักษะนั้น ได้สอดคล้องกับ
บทบาทหน้ า ที่ ข องนั ก ข่ า ว โดยทั่ ว ไป มั ก จะเข้ า ใจว่ า นั ก ข่ า วคื อ คนลงท าข่ า วหรื อ คนที่ ม าพู ด
ออกอากาศทางสื่อต่างๆ เท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว หน้าที่ของนักข่าว มีมากกว่านั้น เพราะต้องรับผิดชอบ
และดาเนินการในทุกขั้นตอนกว่าที่จะได้ข่าวใดข่าวหนึ่งมา โดย ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ (2549) ได้อธิบาย
ลักษณะหน้าที่ของนักข่าวในทุกขั้นตอนของการผลิตและนาเสนอข่าว สรุปได้ ดังนี้
1. เสาะแสวงหาข่าว เป็นการตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และตรวจสอบกระแสข่าวจาก
ทุกสื่ อ จากบุ คคล หรือจากเครือข่าย รวมถึงต้องวางแผนและเข้าใจถึงบริบทหรือทิศทางของการ
นาเสนอข่าว โดยรับนโยบายและทิศทางมาจากบรรณาธิการ
2. ประสานงานกับแหล่งข่าว เป็นการติดต่อกับแหล่งข่าวในการขอข้อมูล หรือการสัมภาษณ์
โดยติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือจดหมาย หรือผ่านทางตัวบุคคล ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เอื้ออานวย
ต่อการประสานงาน อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวอาจจะต้องมีข้อมูลติดต่อพื้นฐานอยู่เสมอ เช่น หน่วยงาน
รัฐ หรือเอกชน
3. เตรียมอุป กรณ์ทาข่าว ผู้สื่อข่าวต้องมีความพร้อมอยู่เสมอในการรับมือกับสถานการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้ น อุป กรณ์ ที่ส าคัญ เช่น กระดาษ ปากกา ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเทป หมั่น
ตรวจเช็คและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
4. สื่อข่าว ในกระบวนการนี้ นับว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะเป็นการรับข้อมูลก่อนที่
จะนามาเขียนหรือเรียบเรียง ดังนั้น ก่อนสัมภาษณ์ ควรเตรียมประเด็นที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ และ
สร้างความคุ้นเคย กับแหล่งข่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง
5. เขียนข่าว ขั้นตอนนี้ เป็นการใช้ทักษะทั้งหมด ทั้งการสังเกต การเขียน การจับประเด็น
รวบรวมเนื้อหาที่ไปสัมภาษณ์และจากข้อเท็จจริงทั้งหมด มาเรียบเรียงให้น่าสนใจ ถูกต้อง ครบถ้วน
และรับผิดชอบ ส่งต่อให้บรรณาธิการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอสู่สาธารณชน
บทบาทหน้าที่ของผู้สื่อข่าวทั้ง 5 ขั้นตอน ข้างต้น เป็นเพียงหน้าที่และขั้นตอนพื้นฐานเท่านั้น
แต่ในทางวิชาชีพ บางองค์กร หรือหน่วยงาน อาจมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ เช่น นักข่าวต้องทาเป็น
ทุกอย่าง ทั้งเขียนข่าว ถ่ายภาพ และตัดต่อ เพราะงานข่าวมีข้อจากัดในเรื่องของเวลา หากนักข่าว 1
คน สามารถทาทุกอย่างได้ ก็จะทาให้ระยะเวลาในการผลิตข่าวสั้นลงและมีคุณภาพยิ่งขึ้น เนื่องจาก
นักข่าวทาเองทุกขั้น ตอนทาให้ การสื่อสารที่ออกมานั้น สอดคล้องกันทั้งเนื้อหาข่าวและล าดับภาพ
นั่นเอง
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การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับข่าว การนาเสนอข่าวและนักข่าว ทาให้เข้าใจบทบทของข่าว การ
นาเสนอข่าวและการทาหน้าที่ของนักข่าว ตามกระบวนการสื่อสาร SMCR ซึ่งนาไปสู่กรอบคาถาม
วิจัย และนาไปใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการทางานของสื่อมวลชนได้

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalism)
แนวคิดเกี่ยวกับนักข่าวพลเมือง เป็นการศึกษา ความเป็นมา นิยาม และลักษณะของนักข่าว
พลเมืองในบริบทการสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้
กระบวนการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป สื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อใหม่ โดยเฉพาะ สื่อ
สังคมออนไลน์ ได้ส่ งผลกระทบต่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก โดยมีการสลับบทบาทของประชาชน
พลเมือง จากผู้รับสารกลายเป็นผู้ส่งสาร มีก ารบอกเล่าเรื่องราว ข้อมูลข่าวสาร ปรากฏการณ์ หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภาพ และเสียง ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ควบคู่กับสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้ประชาชนพลเมือง สามารถผันตัวเองเป็น นักข่าวพลเมืองได้
นิยามความหมายของนักข่าวพลเมือง
คาว่า วารสารศาสตร์พลเมือง หรือ นักข่าวพลเมืองนั้น ได้มีนักวิชาการ และนักวิชาชีพด้าน
สื่อสารมวลชน ได้นิยามความหมายของคาดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี้
เครือข่ายพลเมืองเน็ต (2553) ได้ให้นิยามของคาว่า สื่อพลเมือง คือ ใครก็ตามที่ไม่ใช่นักข่าว
มืออาชีพ ที่บันทึก รวบรวม รายงาน วิเคราะห์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านช่องทางที่
คนจานวนมากเข้าถึงได้
Allan and Thorsen (2009) ได้ นิ ย ามความหมายของนั ก ข่ า วพลเมื อ งว่ า การกระท าที่
เกิดขึ้นเองของคนธรรมดาที่ติดอยู่ในเหตุการณ์พิเศษที่รู้สึกอึดอัดใจและใช้บทบาทของนักข่าว
Peat (2010) อธิบายว่า นักข่าวพลเมือง มักใช้อุปกรณ์ คือ โทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ตโฟน
โดยจะถ่ายภาพและเพิ่มคาอธิบาย หรือเขียนข้อความสั้นๆ โดยอัพโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตสาหรับ
เพื่อน โลกออนไลน์ รวมไปถึงคนอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน
Lasica (2003) ได้ให้ คานิ ยามของคาว่า นักข่าวพลเมือง หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการข่าว โดยไม่จาเป็นต้องทาหน้าที่เป็น ผู้สร้างเนื้อหา เพราะความหมายของนักข่าวพลเมือง
ไม่มีขอบเขตการตัดสินสมบูรณ์ โดยลักษณะของนักข่าวพลเมือง มีดังนี้
1. มักจะเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต และสื่อดิจิทัลแบบโต้ตอบ
2. นาเสนอความท้าทายของสื่อกระแสหลัก
ในขณะที่ Mark Glaser (2006, อ้างถึงใน เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2553) นักข่าวอิสระ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อใหม่ อธิบายว่า นักข่าวพลเมือง คือ คนธรรมดาที่ไม่เคยผ่านการอบรมเพื่อเป็นสื่อ
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มืออาชีพ สามารถใช้เครื่องมือของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการกระจายตัวไปทั่วโลกของอินเทอร์เน็ต
ในการสร้าง ต่อยอด หรือ ตรวจสอบสื่อด้วยตนเอง หรือด้วยการร่วมมือกับคนอื่น
นอกจากนี้ จารยา บุญมาก (2552) อธิบายว่า นักข่าวพลเมือง คือ ปรากฏการณ์ที่ประชาชน
จากหลายกลุ่ม หันมาจับกล้องสวมบทบาทเป็นนักข่าว บอกเล่าเรื่องราวในท้องถิ่นของตน โดยแนวคิด
นี้กาลังอยู่ในกระแสความสนใจ โดยมีการขยายแนวคิดนี้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้คนธรรมดาที่สนใจได้
เปลี่ยนบทบาทเป็นนักข่าวพลเมือง
ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย (2553) ระบุว่า การทาหน้าที่สื่อพลเมือง คือ การมีส่วนร่วมมากขึ้นใน
การตรวจสอบและเฝ้าดูความเป็นไปของสังคม อีกทางหนึ่ง ทั้งยังเพิ่มโอกาสแก่คนธรรมดาที่อาจไม่
เคยมีปากเสียงให้สามารถสื่อสารกับสาธารณะได้ นักข่าวพลเมือง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนด้านข่าว แต่
หลายๆ คนก็จะมีความรู้เฉพาะด้าน หลายๆ ด้าน ทาให้เราได้รู้ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งการทาหน้าที่ของ
นั กข่าวพลเมือง ทาให้ เราได้เห็ น สิ่ งที่ เกิดขึ้น ในพื้ นที่อย่างรวดเร็ว และอาจจะได้เห็ นมากกว่าจาก
นักข่าวจริงๆ เสียอีก ยิ่งคนคนนั้นอยู่ในพื้นที่ด้วยยิ่งแล้วใหญ่ เผลอๆ นักข่าวพลเมืองคนนั้น อาจได้
ภาพที่นักข่าวยังไม่สามารถทาได้ด้วยซ้า
ส าหรับ สถานการณ์ ในประเทศไทยนั้ น มานะ ตรีรยาภิ วัฒ น์ (2552) อธิบ ายว่า นั กข่ าว
พลเมือง คือ คนที่ใช้ Blog ส่ว นตัว เพื่อเป็นกระบอกเสียง หรือเป็นสื่อของตนเอง สื่อสารแนวคิด
ทัศนคติ มุมมองต่อประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หลายคนใช้เพื่อตอบโต้ ถ่วงดุล
กับข้อมูลข่าวสารของนักข่าวในสื่อกระแสหลักต่างๆ หลายคนใช้ Blog เป็นกระบอกเสียงบอกเล่าถึง
ข่าวสารความเป็นไปของชุมชนตนเอง ทั้งชุมชนในรูปแบบของภูมิศาสตร์และชุมชนในเชิงจินตนาการ
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน นักข่าวพลเมือง สามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสาร อย่างเป็นอิสระ ปลอดจาก
การควบคุมของภาครัฐและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น หากจะเขีย นหรือนาเสนอข่าวสารใดๆ ไม่
ต้องกังวลว่าจะถูกเซ็นเซอร์ ยุบรายการ หรือ ถูกตัดความช่วยเหลือด้านเงินทุน
ทั้งนี้ ในงานเสวนา “พลังของสื่อพลเมืองกับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม” ธีรมล บัวงาม
บรรณาธิการมูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้กล่าวถึงนักข่าวพลเมือง ว่า การเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่านักข่าว
พลเมืองหรือการสื่อสารที่ประชาชนลุกขึ้นมาสื่อสารด้วยตัวเอง หลายๆที่เริ่มต้นจากการประสบปัญหา
หรือเผชิญความไม่เป็นธรรมบางอย่าง และพบว่าพื้นที่ข่าวของรัฐหรือเอกชนมันมีข้อจากัดบางอย่าง
ประกอบกับความเป็นพลเมืองในทุกวันนี้มันยาก การจะเท่าทันสื่อมันยากมาก หนึ่งคือต้องมีต้องมีเงิน
จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต มีเงินจ่ายค่าหนังสือความรู้ต่างๆ มีเงินพาตัวเองมาในวงเสวนาแบบนี้ ต้องมีโอกาส
ต้องมีต้นทุน แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีโอกาสไม่มีทางเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว เราต้องเข้าใจว่าคนมี
ความเหลื่อมล้า เราต้องคิดว่าทายังไงให้มีโครงสร้างที่ทุกคนมีสิทธิเท่ากันก่อน (ประชาไท, 2560)
จากแนวคิดที่ศึกษา ดังกล่าว สรุปได้ว่า วารสารศาสตร์พลเมือง หรือ นักข่าวพลเมือง คือ ใคร
ก็ตามที่ลงไปทาข่าวเอง ไม่มีสังกัดในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับสื่อหลัก แต่มีตัวตนที่ชัดเจน สามารถ
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ติดตามการทางานได้ รวมถึงสามารถบอกเล่าเรื่องราว รายงานเหตุการณ์ ในรูปแบบของ ข้อความ
รูป ภาพ และวีดีโอ ผ่ านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ ยน ข้อมูล ข่าวสารที่
เกิดขึ้นในสังคม
ความเป็นมาของนักข่าวพลเมือง
Gabriele (2004, อ้างถึงใน ธัญญา จันทร์ตรง, 2556) ระบุว่า ในประเทศตะวันตก นักข่าว
พลเมือง เริ่มจากการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยของสื่อ และสิทธิของพลเมืองในการสื่อสาร ซึ่ง
เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน ท าให้ เกิ ด สื่ อ เพื่ อ ชุ ม ชนพลเมื อ งที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในสั งคม
ประชาธิปไตย โดยเริ่มจากการปฏิรูปสื่ อในระดับรากหญ้า และอาศัยกลุ่มองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร (NGO) ตลอดจนเครือข่ายโลกระดั บชาติเพื่ อส่ งเสริม และสร้างให้ เกิดการมีส่ วนร่วมของ
พลเมือง
สาหรับประเทศไทย จะเห็นได้ว่า สื่อหลายๆองค์กร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเข้ามาของนักข่าวพลเมือง โดยเริ่มต้นจาก เนชั่น โดยคุณสุทธิชัย หยุ่น ได้ออกมาสั่งนักข่าว
คอลั ม ภ์ นิ ส ในสั งกั ดเขีย น blog ใน www.oknation.net พร้อมทั้งเชิญ คนอ่านมาร่ว มเป็ น นั กข่าว
พลเมือง หรือนักข่าวอาสา นาเสนอเรื่องราวข่าวสารใน blog ของเนชั่น โดยยึดสโลแกนที่ว่า ทุกคน
เป็นนักข่าวได้ หลังจากนั้น หนังสือสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ทาโครงการ ไทยรัฐ-กระปุก รีพอตเตอร์ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่าง เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์และเว็บไซต์กระปุกดอทคอม โดยมุ่งไปที่ นิสิต นักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ คัดเลือกไปอบรมทาข่าวส่งไปยังเว็บไซต์ไทยรัฐ ด้านสื่อโทรทัศน์
ThaiPbs ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถส่งข่าวมายังสถานี นอกเหนือจากสติงเกอร์หรือนักข่าว
ท้องถิ่นเฉพาะกิจ และยังจัดโครงการฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองขึ้นตาม ในจังหวัดต่างๆ เช่นเดียวกับ
การเกิดขึ้นของสื่อวิทยุคลื่น จส.100 ที่สร้างความร่วมมือกับผู้ฟังให้รายงานข่าวสารการจราจร และ
เรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, 2552)
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีมีความเอื้ออานวยต่อการผลิตข่าวสาร ทาให้องค์กร
สื่อมวลชนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และยังคงมีการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชนพลเมืองอยู่
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังมีองค์กรสื่อมวลชนอื่นๆ ที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของนักข่าวพลเมือง เพื่อนา
ข้อมูลข่าวสารมาเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อเท็จจริงในการนาเสนอข่าวสารของนักข่าวมืออาชีพ
กระบวนการทางานของนักข่าวพลเมือง
รายงายผลการวิจัยเรื่อง สื่อสังคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว
ของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) พบว่า รูปแบบของการใช้สื่อสังคมในกระบวนการสื่อข่าวมีความโดด
เด่น ในเรื่องการใช้เพื่ อความรวดเร็ว โดยน ามาใช้เพื่อการรายงานข่าวให้ ทัน ต่อเหตุการณ์ และจาก
สถานที่เกิดเหตุการณ์ โดยสื่อสังคมถูกนาไปใช้ในกระบวนการหาข่าวและเผยแพร่ข่าวที่มีเครือข่าย
ของข้อมูลมากขึ้น มีแหล่งข่าวใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการ ยังมีการแสดงความ
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คิดเห็น สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร รวมถึงสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของตนเอง ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าว จะเป็นการอธิบายถึงอิทธิพลของสื่อสังคมที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทาข่าวของ
นักข่าววิชาชีพ ซึ่งมีบริบทการทางานที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกับกระบวนการการทางานของนักข่าว
พลเมือง โดย จากผลวิจัยของ ธัญญา จันทร์ตรง (2556) เรื่อง นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์
ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย พบว่า นักข่าวพลเมืองใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่ อาทิ สมาร์ตโฟน กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอ คอมพิวเตอร์ ในกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล และการผลิ ต เนื้ อ หา (News Gathering) ส่ ว นการแพร่ ก ระจายข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Distributed Reporting) ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น กั บ ผู้ รั บ สาร (Feedback) นั ก ข่ า ว
พลเมือง จะใช้สื่อออนไลน์อย่าง บล็อก เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ซึ่งเป็นช่องทางในการส่งข่าวและติดต่อสื่อสาร ตาม กระบวนการหลักของนักข่าวพลเมืองใน
การรายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์ในสังคมไทย ในขั้นตอนต่างๆ ได้ดังนี้
1.การคัดเลือกประเด็น
1) นักข่าวพลเมืองมีอิสระเต็มที่
2) มี ค วามต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล เช่ น ความสนใจ
พื้นฐานความรู้ อาชีพ ประสบการณ์ ความใกล้ชิด เป็นต้น
3) มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ ไม่ค่อยปรากฏในสื่อหลัก
2.การเก็บรวมรวมข้อมูลและผลิตเนื้อหา
1) ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สมาร์ตโฟน กล้อง
2) ใช้เทคนิคเฉพาะบุคคลในการเข้าถึงข้อมูล
3) ใช้ภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวีดีโอ ประกอบการรายงาน
4) กระบวนการผลิตมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ส่วนใหญ่ดาเนินการในระดับ
ปัจเจกมากกว่าทาเป็นทีม ยกเว้น ไทยพีบีเอส
3.การตรวจสอบแก้ไข
1) นักข่าวพลเมืองจะเป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขก่อนส่งหรือเผยแพร่ทุกครั้ง
2) เน้นเรื่องประเด็น ข้อมูล เนื้อหา การใช้คา ภาษา ภาพ ชื่อบุคคล และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
3) จาเป็นต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมจากกองบรรณาธิการ
เว็ บ ไซต์ ในเรื่ อ งการใช้ ค า ภาษา ภาพ ป้ อ งกั น การละเมิ ด สิ ท ธิ ผู้ อื่ น และการกระท าผิ ด
กฎหมาย และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
4) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งนั ก ข่ า วพลเมื อ ง และ
บรรณาธิการเว็บไซต์รวมถึงเพื่อนร่วมเครือข่าย
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4.การแพร่กระจายข้อมูล
1) ใช้หลากหลายช่องทาง อาทิ
- เว็บไซต์องค์กรที่เปิดพื้นที่ให้
- เว็บไซต์เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม
- สื่อสังคมออนไลน์
- สื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก
2) เป็นการสื่อสารสองทางที่รวดเร็ว (Two-way Communication) ผ่าน พื้นที่ท้าย
ข่าว/ ระบบแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์
5. การติดตาม Feedback
1) ในกลุ่มนักข่าวอาสาของบล็อกโอเคเนชั่น มีการติดตามอย่างสม่าเสมอมากกว่า
นักข่าวพลเมืองในเว็บไซต์อื่นๆ
2) การตอบกลับจากผู้รับสารจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลและประเด็น
ข่าว
อย่างไรก็ตาม จากผลวิจัยข้างต้น ในเรื่องของกระบวนการทาข่าวทั้งของนักข่าววิชาชีพและ
นั ก ข่าวพลเมือ ง จะมี เรื่ องของเทคโนโลยีเข้ามามี บ ทบาทส าคั ญ ในการสื่ อสาร และความสะดวก
รวดเร็ว ยั งคงทาให้ การผลิตข่าวสารเกิดประสิ ทธิภ าพ และมีอิสระในการผลิตและนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร โดยไม่ได้คานึงถึงองค์กรที่สนับสนุนเงินทุนและความช่วยเหลืออื่นๆ
จากการทบทวนแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับนักข่าวพลเมือง ทาให้เกิ ดความเข้าใจ ลักษณะของ
ความเป็นนักข่าวพลเมือง ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญในการศึกษา นักข่าวพลเมืองเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่มี
อิทธิพลในยุคปัจจุบันที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสาคัญในการสื่อสาร ดังนั้น องค์ความรู้ในเรื่องแนวคิด
ดังกล่าว จะนาไปสู่การวิเคราะห์การทาหน้าที่ของนัก ข่าวพลเมือง และกระบวนการนาเสนอข่าวของ
นักข่าวพลเมืองได้

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนาเสนอข่าว
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนาเสนอข่าว เป็นการศึกษาถึงลักษณะของสื่อ
สั งคมออนไลน์ ที่ มีอิท ธิพลต่ อการแบ่ งปั นเรื่องราว และเป็ น เครื่องมือ ของนั กข่าวพลเมือ งในการ
นาเสนอข่าวนั่นเอง โดยประเด็นที่จะศึกษาในแนวคิดนี้ แบ่งได้ 3 ประเด็น คือ
1. ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์
2. ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนาเสนอข่าว

28

ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นสื่อทางเลือกสื่อใหม่ ที่เข้ามาในกระบวนการสื่อสารของวงการ
สื่อสารมวลชน มีอิทธิพลต่อการ รับส่งข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของความรวดเร็ว สะดวก
และเรื่องของต้นทุนการผลิต โดยมีนักวิชาการ และนักวิชาชีพ ได้ให้ความหมาย ของสื่อสังคมออนไลน์
หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้
พิ ชิ ต วิจิ ต รบุ ญ ยรั ก ษ์ (2554) ได้ ให้ ค วามหมายของสื่ อ สั งคมออนไลน์ คื อ สื่ อที่ ผู้ ส่ งสาร
แบ่งปันสาร ที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบซึ่ง
กั น แล ะกั น ได้ ที่ ใช้ ก็ บ่ อ ย ๆ คื อ บ ล็ อ ก (Blogging) ท วิ ต เต อ ร์ แ ล ะไม โค รบ ล็ อ ก (Twitter
andMicroblogging) เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่ ง ปั น สื่ อ ทาง
ออนไลน์ (Media sharing)
วิยะดา ฐิติมัชฌิมา (2553) ระบุว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นพื้นที่สาธารณะ ที่สมาชิก คือ
คนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุ่มสังคมย่อย
จากทั่วโลก เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราว ประสบการณ์ รูปภาพ และวีดีโอ ที่สมาชิก
เขียนและทาขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนาข้อมูลมาแบ่งปันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ ธิภัทรา เพ็งจันทร์ (2554) อธิบายว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคน
ที่รวมตัวกันเป็นสังคม มีการทากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์มีการแพร่ขยาย
ออกไปเรื่อยๆ เป็นรูปแบบการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดเป็นสังคมขึ้นมา ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคั ญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และสามารถสร้ า งประโยชน์ แ ละท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ ง่ า ยขึ้ น เช่ น
การศึกษา ธุรกิจ และความบั นเทิง โดยในบริการเครื อข่ายสั งคม จะประกอบไปด้วย การแชท ส่ ง
ข้อความ ส่งอีเมลล์ วีดีโอ เพลง อัพโหลดรูปภาพ บล็อก โดยสามารถจาแนก ออกเป็น 7 ลักษณะ
ดังนี้
1. Publish การเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร หรือบทความ
2. Share การแบ่งปันข้อมูล รูปภาพ หรือความรู้
3. Discuss สังคมในการระดมความคิด
4. Commerce เครือข่ายสังคมที่เกี่ยวกับธุรกิจ
5. Location การแบ่งปันสถานที่ที่น่าสนใจ
6. Netwoek เครือข่ายเพื่อน ธุรกิจ งาน
7. Game เครือข่ายเกม
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จากแนวคิ ด ที่ ศึ ก ษาดั งกล่ า ว สรุป ได้ ว่ า สื่ อ สั งคมออนไลน์ หมายถึ ง สื่ อ ใหม่ ที่ เป็ น พื้ น ที่
สาธารณะที่ใช้โต้ตอบ รับส่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอ ของ
สมาชิกทั่วโลกตามเงื่อนไขของเว็บไซต์สื่อที่ให้บริการ โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น เฟ
ซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line), ทวิตเตอร์(Twitter) และ อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (2553; Safko & Brake, 2010 อ้างถึงใน วัฒณี ภูวทิศ, 2554) อธิบาย
ว่า สื่ อสั งคมออนไลน์ มีห ลายประเภท ทั้ งนี้ขึ้น อยู่กับลั กษณะของการเลื อกใช้งานจากเว็บ ไซต์สื่ อ
ออนไลน์ที่เปิดให้บริการ โดยสามารถจาแนก ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ได้ดังนี้
1. Weblogs หรือ Blog คือสื่อส่วนบุคคล ที่บอกเล่าเรื่องราว ข้อมูลข่าวสาร บันทึกส่วนตั ว
ข้อคิด สาระความรู้ ที่เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ แบ่งปันให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็นโต้ตอบกันได้ โดยนิยมเรียกผู้เขียนบล็อก ว่า บล็อกเกอร์
2. Social Networking หรือเครือข่ายสังคมในอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อเครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อ
สื่อสารระหว่างกัน ในระดับต่างๆ ทั้ง บุคคล องค์กร กลุ่ม หรือสถาบัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เช่น Facebook, Line, และ Instagram เป็นต้น
3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือ บล็ อ กจิ๋ว เป็ นบริการที่ จากัดการแบ่งปั น
ตัวอักษร ซึ่งมีขนาดจานวนไม่เกิน 140 ตัว ส่วนใหญ่จะเรียกการทางานลักษณะนี้ว่า Status ซึ่งเป็น
การบ่งบอกสถานะว่าทาอะไรอยู่ หรือ เกิดอะไรขึ้น ตัวอย่างเช่น Twitter
4. Online Video เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ บ ริก ารวีดี โอออนไลน์ ในรูป แบบต่ า งๆ ทั้ งเพลง ละคร
ภาพยนตร์ ข่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุ บันเป็นที่ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวเร็วมาก ด้วย
การเอื้ออานวยต่อผู้รับสารให้สามารถเลือกรับสารตามความต้องการได้ เช่น Youtube
5. Poto Sharing เป็นบริการฝากภาพ โดยสามารถอัพโหลดภาพ เพื่อนามาใช้งาน และยัง
สามารถแบ่งปัน รูป ภาพ รวมถึงเปิ ดให้สมาชิกสามารถเข้ามาแสดงความคิดได้ เช่น Flickr, Photo
bucket และ Photoshop
6. Wikis เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเนื้อหาสาระ ข้อมูล และความรู้ ผู้เขียนส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ
หรือนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเนื้อหา หรือเพิ่มเติม ได้อย่างอิสระ
เช่น Wikipedia และ Google Earth
7. Virtual Worlds เป็นการจาลองโลกจินตนาการให้เสมือนจริง มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ปัจจุบันเว็บไซต์ที่ใช้หลัก Virtual Worlds ที่ประสบผลสาเร็จและมีชื่อเสียง คือ Second life
8. Crowd Sourcing มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาคาตอบและวิ ธีการแก้ปัญหาต่างๆ เป็น
บริการที่ ทาให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
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ช่วยตรวจสอบหรือคัดกรองข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกันได้ เช่น Idea storm, Mystarbucks
Idea
9. Podcasting หรือ Podcast คือการบันทึกภาพและเสียง แล้วนามาไว้ในเว็บเพจ (Web
Page) เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก (The public in general) ที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อนาไป ใช้งาน
เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast
10. Discuss / Review/ Opinion เป็ น เว็ บ บอร์ด ที่ ผู้ ใช้ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น โดย
อาจจะเกี่ยวกับ สินค้า หรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น Epinions,
Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp
สื่ อสั งคมออนไลน์ ทั้ ง 10 ประเภทข้างต้ นนั้ น หากมองในแง่การน าเสนอข่าวของนั กข่าว
พลเมื อง มั กจะใช้ อยู่ แค่ ไม่ กี่ป ระเภท เช่ น Social Networking และ Photo Sharing ซึ่ งเป็ น การ
สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาที่สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท เฟซบุ๊ก
(Facebook) ซึ่งมีการเผยแพร่และแบ่งปัน เรื่องราว ทั้งภาพ และคลิ ปวีดีโอ รวมถึงมีการบรรยาย
ข้อความประกอบ ด้วยนั้นเอง และจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อใหม่ที่ผู้คนส่วนใหญ่
นิยมใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันข้อมูล
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนาเสนอข่าว
ปัจจุบัน ค่านิยมการสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น มีจานวน
เพิ่มมากขึ้น จาก รายงานเรื่อง Digital in 2016 ของ We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ชื่อดังในสิงคโปร์
ระบุว่า สถิติผู้ใช้ในประเทศไทย จากจานวนประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน นั้น เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
กว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากร และ ทั้ง 38 ล้านคนนี้ใช้งาน Social Media ทั้งสิ้น
(9tana.com, 2559) ประกอบกับ ข้อมู ล จากส านักงานสถิติแห่ งชาติ ได้ส ารวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบว่า กิจกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต 5 อันดับ
แรก ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่น เฟซบุ๊ก , ทวิตเตอร์, กูเกิลพลัส, ไลน์, อินสตาแกรม) ร้อยละ
91.5 รองลงมาคื อ ใช้ ใ นการดาวน์ โห ลด รู ป ภ าพ /ห นั ง /วี ดี โ อ/เพ ลง/เกมส์ เล่ น เกมส์
ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ ร้อยละ 88.0 ใช้ในการอัพโหลดข้อมูล รูปภาพ/ถ่ายภาพ วีดีโอ เพลง software
เพื่อแบ่งปัน (share) บนเว็บไซต์ ร้อยละ 59.9 ติดตามข่าวสาร/ อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร
ร้อยละ 46.5 และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ร้อยละ 40.8 ตามลาดับ ส่วนอุปกรณ์ในการ
เข้ าถึ งอิ น เทอร์ เน็ ต พบว่ า ผู้ ใช้อิ น เทอร์เน็ ต ใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แบบ Smart Phone ในการเข้ าถึ ง
อิน เทอร์ เน็ ต ค่ อ นข้ างสู งคื อ ร้ อ ยละ 90.4 ใช้ PC ร้อ ยละ 50.1 ใช้ Notebook ร้อ ยละ24.9 และ
Tablet ร้อยละ 15.2 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
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จากสถิ ติ ดั งกล่ าว สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี พ ฤติ ก รรมการเล่ น Social
Network มากที่สุด ซึ่งจุดประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ตเล่น Social Media ก็มักจะแตกต่างออกไป
เช่น ใช้ติดต่อสื่อสาร เพื่อธุรกิจ เพื่อรับรู้ข่าวสาร
ด้านของปัจเจกชน ในการนาเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น มีข้อดีคือ ความสะดวกและ
ความรวดเร็ว แต่เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวไกลมากขึ้น ทาให้ผู้รับสารผันตัวเองเป็นผู้ส่งสาร และอาจ
ละเลยถึงจริยธรรมจรรยาบรรณ หรือ การเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกั น ในการที่จะเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา
ด้านขององค์กรสื่อสารมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ นับว่าเป็นช่องทางการสื่อสารแบบใหม่ ที่
เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบการทางานของนักข่าววิชาชีพ องค์กรข่าวมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลหรือการรายงานข่า ว เช่น มีแฟนเพจ เฟซบุ๊ก เป็นของตนเอง และใช้แอพลิเคชันของ
เว็บไซต์ที่มีบริการในการเอื้ออานวยต่อการส่งต่อข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น การ live ถ่ายทอดสด การอัพ
โหลดรู ป ภาพ และวี ดี โอ เหล่ า นี้ ล้ ว นมี ก ารแข่ งขั น ในเชิ งธุ ร กิ จ ข่ าว โดยสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เอื้ อ
ประโยชน์ทั้งต้นทุนและความเร็วของข่าว
ในขณะเดี ย วกั น พิ ร งรอง รามสู ต รณะนั น ทน์ แ ละนิ ธิ ม า คณานิ ธิ นั น ท์ (2547) ได้
ทาการศึกษาถึงเนื้ อหาของสื่ ออิน เทอร์เน็ตที่ควรปิดกั้น โดยการส ารวจความคิดเห็ นกลุ่ มตัวอย่าง
ประชากรอายุ 18 ปี ขึ้น ไป ในประเทศ เยอรมัน สหรัฐ อเมริกา และออสเตรเลี ย ซึ่งแบ่ งเนื้ อหา
ดังกล่าวเป็น 6 ประการ ได้แก่ 1) ข้อความที่เป็นการถูกเหยียดหยามทางเผ่าพันธุ์ 2) ข้อความ/ภาพ
ที่แสดงให้เห็นความรุนแรง 3) ข้อความ/ภาพ ลามกอนาจาร แสดงถึงนัยยะทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง 4)
ความคิดเห็ น อย่างสุ ดขั้ว ทางการเมือง (ซ้าย-ขวา) 5) ภาษาหยาบคาย และ 6) ภาพโป๊ เปลือย ซึ่ง
สรุปผลการศึกษาดังแผนภาพดังนี้
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เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ควรปิดกั้น
แผนภูมิแสดงสัดส่วนเนื ้อหาในอินเทอร์ เน็ตที่ควรปิ ดกัน้

ข้ อความที่เป็ นการถูกเหยียดหยามทางเผ่าพันธุ์
ข้ อความ/ภาพ ที่แสดงให้ เห็นความรุนแรง
ข้ อความ/ภาพ ลามกอนาจาร แสดงถึงนัยยะทาง…
ความคิดเห็นอย่างสุดขั ้วทางการเมือง (ซ้ าย-ขวา)

ภาษาหยาบคาย
ภาพโป๊ เปลือย
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ภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงสัดส่วนเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ควรปิดกั้น (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์และ
นิธิมา คณานิธินันท์, 2547)
โดยจะเห็นว่า เนื้อหาบางประการ กลุ่มเป้าหมายที่ทาการศึกษาก็ไม่เห็นด้วยที่จะเข้าถึงข้อมูล
และนามาเผยแพร่ ซึ่งในประเด็นต่างๆที่ศึกษานั้น ล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบและมีทิศทางไปในด้าน
ลบแทบทั้งสิ้น และการนาเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็เช่นกัน ควรหลีกเลี่ยงเนื้อหาดังกล่าว เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบที่ตามมา
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ การนาเสนอข่าวผ่ านสื่ อสังคมออนไลน์ เป็นไปอย่างมีระบบและไม่
ส่งผลกระทบต่อสังคม สภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย (2553) จึงได้บัญญัติ แนวปฏิบัติสภาการ
หนั งสื อ พิ มพ์ แ ห่ งชาติ สภาวิช าชี พ ข่าววิท ยุและโทรทัศ น์ ไทย เรื่อง การใช้สื่ อ สั งคมออนไลน์ ของ
สื่อมวลชน พ.ศ. 2553 ดังนี้
หมวด 1 บททั่วไป
ในหมวดนี้ จะอธิ บ ายถึ งลั ก ษะและบริบ ท ของ สื่ อ สั งคมออนไลน์ องค์ ก รสื่ อ มวลชน ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาบทบาทและการทาหน้าที่ ที่จะกล่าวถึงใน
แนวปฏิบัติฉบับนี้
หมวด 2 แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชน
เป็นการอธิบายและระบุถึงแนวปฏิบัติในกรณีต่างๆในการที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การ
ระบุตัวตนขององค์กร ทั้งสัญลักษณ์ หรือ ชื่อย่อ เป็นต้น หรือแม้แต่การคัดลอก ข้อความใดๆ ต้องขอ
อนุญาตเจ้าของข้อความนั้นๆ ก่อนเป็นต้น
หมวด 3 แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
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ในการเผยแพร่และรายงานข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน พึงระลึกถึง จริยธรรมและสิทธิของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง ต้องสามารถ แยก ข่าว กับ ความคิดเห็น ออกจากกันให้ได้
การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อสัง คมออนไลน์ในการนาเสนอข่าว ทาให้เข้าใจบริบท
นาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ปัจจุบันง่าย และสะดวกต่อการเผยแพร่ และ
เข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ และศึกษาถึงแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนที่มีข้อบังคับต่างๆ ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนาเสนอข่าว ก็จะ
นาไปสู่การวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน สื่อใหม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสาร ทา
ให้ ก ารน าเสนอข่ า วมี ค วามรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยเทคโนโลยี ต่ า งๆที่ ทั น สมั ย จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณนั กข่าว จึ งมีความส าคัญ โดยเฉพาะในการน าเสนอข่าวที่ เกี่ยวกับ เด็ก ซึ่งเป็น ข่าวที่
ละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกทั้ง ต่อตัวเด็กเองและคนรอบข้าง ดังนั้น การศึกษาในเรื่อง
จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนในการทาเสนอข่าว ได้อธิบายถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2 แนวคิด
คือ
1. ความหมาย ของจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชน
2. จริยธรรมและจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการนาเสนอข่าว
2.5.1 ความหมาย ของจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อกาหนดหรือวางทิศทางให้ประพฤติ
และปฏิบัติไปในทางที่ดี และไม่สร้างความเดือดร้อน โดยเป็นเรื่องของการตีความ มีความหมายและ
คานิยามที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม โดยนักวิชาการ และนักวิชาชี พด้านสื่อสารมวลชน ได้
นิยามความหมายของคาดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี้
จริยธรรมแบ่งเป็น 2 ประการ ได้แก่ 1) จริยธรรม หมายถึง มาตรฐานที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
ซึ่งกาหนดว่ามนุ ษย์ ควรจะทาอย่ างไร 2) จริยธรรม หมายถึง การศึกษาและพั ฒ นามาตรฐานทาง
จริยธรรมของคนคนหนึ่ง และจริยธรรม หมายถึง ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการศึกษาความเชื่อ
ทางศีลธรรม และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในมาตรฐานที่เหมาะสม
และมั่นคง (Manuel Velasquez, Claire Andre, Thomas Shanks, S.J., 2015)
พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2554 ได้ ให้ ค วามหมายของค าว่า จริ ย ธรรม
หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
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พิชญาพร ประคองใจ (2558) อธิบายว่า จริยธรรม (Ethics) มาจากคาว่า จริย หรือจริยา กับ
คาว่า ธรรม ซึ่งจริย หรือจริยา หมายถึง ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ ธรรม หมายถึง ความ
ถูกต้อง กฎเกณฑ์ คุณ ความดี ค าสั่ งสอนทางศาสนา ดังนั้ น จริย ธรรม จึง หมายถึ ง ความเชื่ อ
ค่านิยม และหลักศีลธรรม ซึ่งแต่ละสังคม กาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด และสิ่ง
ใดควรทาไม่ควรทา
นิยดา พุทธวงศ์ (2534) ให้ความหมายของคาว่า จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่
เกี่ยวกับคุณความดี หรือคุณความดีที่ควรประพฤติปฏิบัตินั่นเอง จริยธรรมเป็นหลักปรัชญา หรือ
ระบบที่ เกี่ ย วกั บ ความประพฤติ ข องคนทั้ งสั งคม จริย ธรรมไม่ ใช่ ก ฎหมาย แต่ เป็ น เรื่อ งของการ
ประพฤติปฏิบัติส่วนบุคคลเน้นเรื่องคุณงามความดี เน้นหน้าที่และความรับผิดชอบทางศีลธรรม โดย
แบ่งจริยธรรม เป็น 3 ระบบ ดังนี้
1.หลักจริยธรรมที่ผูกพันกับกฎเกณฑ์ในสังคม (Legalistic Ethics) เป็นระบบที่ผูกพันและ
ขึ้นอยู่กับจารีตประเพณี ข้อตกลงทางสังคมหรือขึ้นอยู่กับหลักศีลธรรมในศาสนา ระบบนี้จะกาหนด
หลักจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป การละเมิดจริยธรรมก็เหมือนกับการละเมิดกฎประเพณีของ
สังคมนั่นเอง
2.หลักจริยธรรมที่ปราศจากกฎเกณฑ์ (Antinomian Ethics) ระบบนี้จะถือหลักแห่งความ
อิ ส ระ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ กฎเกณฑ์ ใดๆ ผู้ ป ฏิ บั ติ จ ะตั ด สิ น ใจในทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งด้ ว ยสามั ญ ส านึ ก และ
สัญชาตญาณของตนเอง
3.หลั ก จริ ย ธรรมที่ ขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์ (Situation Ethics) ระบ บนี้ เป็ น ระบ บ
ประนีประนอมระหว่าง 2 ระบบที่กล่าวข้างต้น ซึ่งจะไม่ผูกพันกับระบบระเบียบอย่างเข้มงวด อาศัย
เหตุผลมากกว่าสัญชาตญาณ พร้อมกันนั้นก็ยังอาศัยกฎเกณฑ์บางอย่างทางสังคม
ด้ า น จรรยาบรรณ เป็ น สิ่ ง ที่ มั ก มี ค วบคู่ กั น กั บ จริ ย ธรรมเสมอ โด ย พจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ ความหมายของคาว่า จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความ
ประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง
และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
พิ ช ญาพร ประคองใจ (2558) ระบุ ว่ า จรรยาบรรณ (Code of Ethics) มาจากค าว่ า
“จรรยา” แปลว่า ความประพฤติ หรือกิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ “บรรณ” แปลว่า ข้อความ
หนังสื อ สิ่งที่ประมวลเข้าไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ ดังนั้น จรรยาบรรณ หมายถึง ข้อกาหนดที่ควร
ประพฤติ
จากแนวคิดที่ศึกษา ดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า จริยธรรมและจรรยาบรรณ คือ เครื่องมือที่ใช้
กากับดูแลการทาหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง ที่ต้องคานึงถึงผลกระทบหรือความเดือดร้อนจากผลของการ
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กระทา ประพฤติ ปฏิบั ติ เป็น กรอบแนวคิด ที่กาหนดทิศทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งส่วนบุคคล
องค์กร และสถาบัน
2.5.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการนาเสนอข่าว
การศึ ก ษาถึ ง จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณสื่ อ ขององค์ ก รวิ ชี พ ต่ า งๆ ที่ มี บ ทบาทด้ า น
สื่อสารมวลชน โดยได้รวบรวมและจาแนกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศ
ไทย และ กลุ่ ม องค์ ก รวิช าชี พ สื่ อ มวลชนต่ างประเทศ ซึ่ งแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบไปด้ ว ย ข้ อ บั งคั บ
จริยธรรมและจรรยาบรรณรวมถึงแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. กลุ่มองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย ได้แก่
1. จริยธรรมวิชาชีพ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
2. ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2559
3. จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
4. จริยธรรมและแนวปฏิบัติของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
5. จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2. กลุ่มองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างประเทศ ได้แก่
1. EJN หรือ The Ethical Journalism Network
2. SPJ หรือ The Society of Professional Journalists
3. ASNE หรือ American Society of Newspaper Editors
4. MEAA หรือ Media, Entertainment & Arts Alliance
5. IFJ หรือ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists
1. กลุ่มองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
1. จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนั กข่าวนั กหนั งสือพิมพ์แห่ งประเทศไทย (2559) ได้กาหนด จริยธรรมวิช าชีพของ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 6 ประการ ดังนี้
1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ ป ระชาชนได้ท ราบข่าวเฉพาะที่เป็ นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์ โฆษณา
เผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่ง ข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื้อ
สัตย์เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
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5. ปฏิบั ติห น้ าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณะประโยชน์ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
6. ไม่กระทาการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วม
วิชาชีพ
2. ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2559
สภาการหนั งสื อ พิ ม พ์ เป็ น องค์ ก รที่ ก่ อ ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลกั น เองในวิ ช าชี พ
หนังสือพิมพ์ ตามสิทธิและเสรีภาพในการทาข่าว โดยได้มีการประกาศใช้ ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2559 โดยแบ่งเป็น 3 หมวด รวม 30 ข้อ (สภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2559) สรุปได้ ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดทั่วไป
เป็นการอธิบายถึง คาจากัดความของ คา ที่ใช้ ข้อบังคับ เช่น ความหมาย ของคาว่า ภาพข่าว
การแสดงความคิดเห็น เนื้อหาทั่วไป หนังสือพิมพ์ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ ยังระบุ
ถึง สิ ท ธิ หน้ าที่ ข องผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งดั งกล่ าว ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยสุ จริต และมี เสรี ภ าพบนความ
รับผิดชอบ
หมวดที่ 2 หลักจริยธรรมทั่วไป
หมวดที่ 2 จะอธิบายถึงหลักจริยธรรมทั่วไป ของนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยจาแนกเป็น 4ประเด็น ดังนี้
1. ความถูกต้องและข้อเท็จจริง
2. ประโยชน์สาธารณะ
3. ความสมดุลและความเป็นธรรม
4. การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หมวด 3 หลักกระบวนการทางาน
หลักกระบวนการทางาน เป็นการระบุถึง หลักปฏิบัติในการลงทาข่าวและการนาเสนอข่าว
ของนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ โดยจาแนก เป็น 6 ประเด็น ดังนี้
1. การปกปิดและเคารพแหล่งข่าว
2. ความรับผิดชอบในการแก้ข่าว
3. การแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น
4. การละเว้นอามิสสินจ้างและประโยชน์ทับซ้อน
5. การได้มาของข้อมูลโดยไม่ละเมิด
6. โฆษณาที่ไม่แอบแฝงและงมงาย
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3.จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ประกาศ ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ พ.ศ.2540
และข้ อบั งคับ ว่าด้ว ยจริ ย ธรรมแห่ งวิช าชีพ หนั งสื อพิ มพ์ พ.ศ.2541 มี เนื้ อหาโดยรวมที่ ค ล้ ายกั บ
ข้อกาหนดของหนังสือพิมพ์ทั่วโลก (สุกานดา วรพันธุ์พงศ์, 2554) คือ
1. เน้นการเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่คลาดเคลื่อน ไม่เติมแต่ง ไม่เกินจริง
2. เน้นเรื่องความเป็นธรรม ให้โอกาสทุกฝ่ายได้ชี้แจ้ง ไม่ลาเอียงหรืออคติ
3. เน้นการเสนอเนื้อหาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่เสนอภาพที่ลามากอนาจาร หรืออุจาด
4. เน้นมารยาทในการเสาะหาข้อมูล การเสนอเนื้อหา การรักษาแหล่งข่าวและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
ในขณ ะที่ สุ กั ญ ญ า รั ต นเดชาชั ย (2549) ระบุ ว่ า คณ ะกรรมการบริ ห ารสมาคม
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีมติกาหนดหลักจริยธรรมขึ้ น ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
2510 เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบ (Responsibility) การรู้จักหน้าที่ของตนเองที่พึงกระทา และการยอมรับ
ผิดและแก้ไขความผิด ได้แก่ การรับผิ ดชอบต่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของปัจเจกชน สถาบัน
ประเทศชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. ความมีเสรีภ าพ ( Freedom) เป็นสิ ทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น เสรีภ าพที่มี
ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย เสรีภาพในด้านข่าวสาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึง
เสรีภาพในการจาหน่ายจ่ายแจก เป็นต้น
3. ความเป็นไทย (Independence) คือ ความไม่ตกเป็นทาสของใคร ความเป็นอิสระ ซึ่ง
สื่อมวลชนไม่ตกเป็นทาสของใครทั้งกายและใจ โดยไม่รับอามิสสินจ้างอื่นใด
4. ความจริงใจ (Sincerity) หมายถึง ความถูกต้อง ซื่อสั ตย์ โดยไม่มีเจตนาบิดเบือน หาก
ผิดพลาด ต้องรับแก้ไขให้ถูกต้อง
5. ความเที่ยงธรรม (Impartiality) ไม่ลาเอียง ตรงไปตรงมา ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
6. ความมีใจเป็นนักกีฬา (Fair play) ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล นอกจาก
จะเป็นเรื่องที่เอื้อต่อสาธารณประโยชน์
7. ความมีมารยาท (Decency) การใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่หยาบคายหรือลามกอนาจาร
4. จริยธรรมและแนวปฏิบัติของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) เป็นสื่อสาธารณะ ที่ผลิตและเผยแพร่รายการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน โดยไทยพีบีเอส เป็นสื่อที่ไม่มีการแทรกแซง เป็นสื่อเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก โดย ได้มีคู่มือจริยธรรมสื่อสาธารณะ ฉบับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
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ทางานของสื่อมวลชน ซึ่งได้บัญญัติข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทยว่าด้ว ยจริ ย ธรรมของวิช าชีพ เกี่ ยวกับ การผลิ ตและเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 โดยแบ่ งเป็ น
จริยธรรมในด้านต่างๆ รวม ด้าน ดังนี้ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย, 2554)
1. จริยธรรมด้านความถูกต้องเที่ยงตรง
2. จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม
3. จริย ธรรมด้ านความเป็ น อิ ส ระของวิช าชี พ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อสาธารณะและการไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. จริยธรรมด้านความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคล
5. จริยธรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่มีความรุนแรง การกระทาผิด
กฎหมาย หรือศีลธรรม อบายมุขและภาษาหยาบคาย
6. จริยธรรมด้านการปฏิบัติของผู้เคราะห์ร้าย หรือผู้ที่มีความเศร้าโศก
7. จริยธรรมด้านการปกครองและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
8. จริยธรรมในการนาเสนอเนื้อหาอาชญากรรม หรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสาธารณะและ
เหตุร้ายแรง มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
9. จริยธรรมในการนาเสนอเหตุการณ์และเนื้อหาการเมืองและนโยบายสาธารณะ
10. จริยธรรมในการนาเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้ง การชุมนุม การประท้วง การจลาจล
การปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การก่อการร้ายและภาวะสงคราม
11. จริย ธรรมในการรายงานเหตุการณ์ ห ายนะ อุบั ติเหตุขนาดใหญ่ ภัยธรรมชาติ ภาวะ
ฉุกเฉิน
12. จริยธรรมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ข่มขู่ หรือคุกคาม
5. จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ โดยสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาจากการประชุมและ
ลงนามสัตยาบันของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2519 ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของหนั งสื อ พิ ม พ์ ต่ อ ประชาชน จึ งได้ ก าหนดจรรยาบรรณดั ง กล่ า วขึ้ น มา โดยมี
รายละเอียด (สุกัญญา รัตนเดชาชัย, 2549) ดังนี้
1. การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ เป็นภารกิจอันมีความสาคัญเหนือ
อื่นใด สาหรับการประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
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2. การเสนอข่ าว ภาพ หรือ การแสดงความคิ ด เห็ น ต้ อ งเป็ น ไปตามความสุ ภ าพ สุ จริ ต
ปราศจากความมุ่งหวังในประโยชน์ส่วนตนหรืออามิสสินจ้างใดๆ
3. การเสนอข่าวต้องเสนอแต่ความจริง พึงละเว้นการเติมต่อเสริมแต่ง หากปรากฏว่าข่าว
ใดๆ ไม่ตรงต่อความจริงต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว
4. การที่จะให้ข่าว ภาพ หรือ ข้อมูลอย่างใดๆ มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและ
ซื่อสัตย์
5. ต้องเคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของตน
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ข องตนโดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นสาคัญ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
7. ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของ
เพื่อนร่วมอาชีพ
2. กลุ่มองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างประเทศ
1. EJN หรือ The Ethical Journalism Network
EJN หรือ The Ethical Journalism Network (2015) เป็นองค์กรการกุศลจดทะเบียนใน
อังกฤษและเวลส์ ซึ่งได้บัญญัติ หลักการสื่อสารมวลชนจริยธรรม 5 ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ทางานของสื่อมวลชนหลักการพื้นฐานของการสื่อสารมวลชนด้านจริยธรรมที่กาหนดไว้นั้น ถือเป็น
พื้นฐานสาคัญสาหรับทุกคนที่ต้องการจะทางานในด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งหลักจริยธรรมนั้นมีมากมาย
แต่ที่กลุ่มวิชาชีพ องค์กรด้านสื่อมวลชนเน้นมากที่สุดนั้น มีดังนี้
1. ความจริงและความถูกต้อง
ผู้สื่อข่าวควรมุ่งมั่นและตั้งใจในการแสวงหาความจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีหลักฐาน
สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่มีนั้นถูกต้องและเป็นความจริง
2. เสรีภาพ
ผู้สื่อข่าวต้องมีอิสระในการทาข่าว ไม่ควรกระทาเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่า
จะเป็น ด้านการเมืององค์กร หรือวัฒนธรรมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3. ความเป็นธรรมและความเป็นเหตุเป็นผล
เรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักมีสองด้านเสมอ ในขณะเดียวกัน บางสถานการณ์ผู้สื่อข่าวอาจ
ไม่ได้มีความเป็นกลางเสมอไป เช่น การโหดร้ายหรือการทารุณ แต่การรายงานที่เป็นกลางสร้างความ
ไว้วางใจและความมั่นใจได้
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
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นักข่าวควรเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิด จากสิ่งที่เผยแพร่หรือรายงานออกไป และควร
ตระหนักถึงผลกระทบจากคาพูดและภาพพจน์ของการทาหน้าที่ของผู้สื่อข่าวต่อชีวิตของผู้อื่นด้วย
5. ความรับผิดชอบ
เครื่ อ งหมายของความเป็ น มื อ อาชี พ และการสื่ อ สารมวลชนในการรั บ ผิ ด ช อบคื อ
ความสามารถในการรับผิดชอบตัวเราเอง เมื่อกระทาผิดพลาดจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องและการแสดง
ความเสียใจหรือขอโทษต้องเป็นไปอย่างจริงใจไม่ใช่การเหยียดหยาม
อย่างไรก็ตาม องค์กร EJN มีการสนับสนุนการสร้างกรอบทางกฎหมาย จริยธรรม และด้าน
สังคมที่ส่งเสริมให้นักข่าวเคารพและปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ได้บัญญัติไว้
2. SPJ หรือ The Society of Professional Journalists
SPJ หรือ The Society of Professional Journalists (2014) สมาคมผู้ สื่ อข่ าวมือ อาชี พ
เป็ น องค์กรสื่อสารมวลชนที่ ดาเนิ นไปอย่างกว้างขวางที่สุด ตั้งอยู่ที่เมืองอินเดียนาโพลิ ส ประเทศ
สหรั ฐ อเมริก าโดยมุ่ งมั่น ที่ จ ะส่ งเสริม ให้ มี การสื่ อสารมวลชนที่ อิส ระและกระตุ้น มาตรฐานสู งของ
พฤติกรรมทางจริยธรรม ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ. ศ. 2452 ซึ่งส่งเสริมการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูลที่มี
ความสาคัญต่อพลเมืองที่ได้รับความสนใจอย่างดีจากการทางานประจาวันของสมาชิกประมาณ 7,500
คน ทางานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้กับผู้สื่อข่าวทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านทางการ
พัฒ นาวิชาชีพ โดย ได้มีป ระกาศหลักการ 4 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานของการสื่ อสารมวลชนด้าน
จริยธรรม ดังนี้
1. แสวงหาความจริงและรายงาน
ผู้สื่อข่าวควรมีความถูกต้องและเป็นธรรม ควรซื่อสัตย์และกล้าหาญในการรวบรวมข้อมูล
ข้อเท็จจริง รายงานและตีความข้อมูล โดย
1. รับผิดชอบต่อความถูกต้องของผลงานของพวกตนเอง ยืนยันข้อมูลก่อนรายงานออกสู่มวลชน
2. อย่าลืมว่าหากเน้นความเร็วอาจทาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
3. โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้บิดเบือนความจริง
4. รวบรวม ให้ข้อมูลใหม่และแก้ไขข้อมูลตลอดอายุของข่าว
5. ระมัดระวังในการทาสัญญา แต่ต้องรักษาคามั่นสัญญาเช่นกัน
6. ระบุแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการ
ตัดสินความน่าเชื่อถือและแรงจูงใจของแหล่งข้อมูล
7. ระมัดระวังในการระบุชื่อแหล่งข่าวสงวนชื่อที่ไม่เปิดเผยชื่อสาหรับแหล่งที่อาจประสบกับ
อันตรายการลงโทษหรืออันตรายอื่น ๆ และมีข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น อธิบายว่าเหตุใด
จึงได้รับการเปิดเผยชื่อ

41
8. ทาข่าวอย่างครอบคลุม
9. หลีกเลี่ยงการปกปิดหรือวิธีการแอบแฝงอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
10. ระมัดระวังและกล้าเผชิญกับผู้มีอานาจ และรับฟังกับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
11. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนมุมมองที่เปิดกว้างและเป็นกลาง
12. ตระหนักถึงหน้าที่ ในการตรวจสอบการทางานของรัฐ และองค์กรสาธารณะ ว่ามีการดาเนินการ
อย่างเปิดเผยและบันทึกสาธารณะที่เปิดกว้างสาหรับทุกคนหรือไม่
13. ให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเมื่อมีความเกี่ยวข้องและเหมาะสม
14. กล้ าน าเสนอเรื่ อ งราวของความหลากหลายและที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสบการณ์ ข องมนุ ษ ย์ หา
แหล่งข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครนาเสนอนัก
15. ผู้สื่อข่าว มักกาหนดทิศทางในการนาเสนอรายงานข้อมูล
16. อย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างจงใจ รวมไปถึงภาพข่าว และข้อมูลภายในข่าว
17. ไม่ขโมยความคิดคนอื่น หรือคัดลอกข่าวคนอื่น
2. ลดอันตราย
จริยธรรมสื่อสารมวลชน จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดแหล่งข่าวหรือผู้ตกเป็นข่าว
โดย
1. ให้ความสมดุลกับความต้องการของประชาชน ในการขอข้อมูลเพื่อป้องกันอันตรายหรือความรู้สึก
ไม่สบายใจ
2. แสดงความเห็ น อกเห็ น ใจต่อผู้ที่ อาจได้รับผลกระทบจากข่าว และใช้ความไวของสั ญ ชาตญาณ
พิจารณาเพิ่มขึ้นเมื่อต้องพบเจอกับกับเยาวชนผู้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศ
3. ยอมรับ ว่าการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายแตกต่างจากเหตุผ ลทางจริยธรรมในการเผยแพร่ห รือ
ออกอากาศ
4. ตระหนักว่าบุคคลเอกชนมีสิทธิมากขึ้นในการควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าบุคคลสาธารณะ
และคนอื่นที่แสวงหาอานาจอิทธิพล
5. ให้สิทธิ์ผู้ต้องหาในการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมก่อน ที่จะปรักปราว่าเป็นผู้กระทาในคดีอาญา
3. ทาหน้าที่อย่างอิสระ
ข้ อ ผู ก พั น สู งสุ ด และวั ต ถุ ป ระสงค์ พื้ น ฐานของการสื่ อ สารมวลชนด้ า นจริ ย ธรรมคื อ การ
ให้บริการประชาชน โดย
1. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์จริงหรือการรับรู้ เปิดเผยความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ปฏิเสธของขวัญ หรือ อุปการะค่าธรรมเนียมการเดินทาง หรืออามิสสินจ้าง
3. ระวังแหล่งข้อมูลที่เสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์หรือเงิน ไม่ต้องจ่ายเงินสาหรับการเข้าถึงข่าว ควร
ระบุเนื้อหาจากภายนอกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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4. ปฏิเสธการให้การสนับสนุนแก่ผู้ลงโฆษณาผู้บริจาคหรือความสนใจเป็นพิเศษอื่น ๆ
5. แยกแยะข่าวจากโฆษณา
4. รับผิดชอบและโปร่งใส
การสื่อสารมวลชนทางจริยธรรม หมายถึ ง การรับผิดชอบต่องานของตนเองและอธิบายการ
ตัดสินใจของตนต่อสาธารณชน โดย
1. อธิบายถึงทางเลือกและกระบวนการทางจริยธรรมแก่ผู้ชม ส่งเสริมให้มีการพูดคุยกับประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านข่าวความคุ้มครองและเนื้อหาข่าว
2. ตอบคาถามเกี่ยวกับความถูกต้องความชัดเจนและความเป็นธรรม
3. ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องและรวดเร็ว อธิบายการแก้ไขและการชี้แจงอย่างละเอียด
และชัดเจน
4. เปิดเผยพฤติกรรมทางจริยธรรมในการสื่อสารมวลชนรวมทั้งภายในองค์กรของตน
5. แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมในการสื่อสารมวลชน
3. American Society of Newspaper Editors (ASNE)
ASNE หรือ American Society of Newspaper Editors (2017) สมาคมหนังสือพิมพ์แห่ง
อเมริกา ได้กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของสื่อมวลชนไว้เพื่อเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมให้
เกิดผลงานด้านจริยธรรมและวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1. ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์หลักของการรวบรวมและแจกจ่ายข่าวและความคิดเห็นคือการให้สวัสดิการโดย
การแจ้ งให้ ป ระชาชนทราบและท าให้ พ วกเขาสามารถตั ด สิ น เกี่ ยวกับ ปั ญ หาต่ างๆได้ สื่ อ มวลชน
อเมริกัน ไม่ได้เป็ น เพีย งแค่การแจ้งหรือเพียงเพื่อใช้เป็นเวที สาหรับการอภิปราย แต่ยังรวมถึงการ
ตรวจสอบข้อ เท็ จ จริงที่ เป็ น อิ ส ระเพื่ อ ให้ เกิ ดพลั งอ านาจในสั งคมรวมถึ งการดาเนิน การอย่างเป็ น
ทางการในทุกระดับของรัฐบาล
2. เสรีภาพสื่อมวลชน
เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นของประชาชน ต้องได้รับการปกป้องจากการบุกรุกหรือทาร้าย
ร่างกายจากทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้สื่อข่าวต้องตื่นตัวอย่ างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบการทางานของสื่อ
สาธารณะและต้องระมัดระวังกับทุกคนทุกองค์กรที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อจุดประสงค์ที่
เห็นแก่ตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
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3. ความเป็นอิสระ
ผู้สื่อข่าวต้องหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องและการปรากฏตัวของความไม่ถูกต้องตลอดจนความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการปรากฏตัวของความขัดแย้ง
4. ความจริงและความถูกต้อง
ความเชื่อที่ดีกับผู้อ่านเป็นรากฐานของการสื่อสารมวลชนที่ดี สื่อมวนต้องพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาข่าวมีความถูกต้องปราศจากอคติและในบริบทและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทุก
ด้าน เช่นเดียวกับบทบรรณาธิการบทความวิเคราะห์และข้อคิดเห็น ควรจัดให้มีมาตรฐานความถูกต้อง
เช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่เป็นรายงานข่าว และที่สาคัญข้อผิดพลาดของข่าวควรได้รับการแก้ไขอย่าง
รวดเร็วและเด่นชัด
5. ความเป็นเหตุเป็นผล
การวางตัวเป็น กลาง ไม่อคติ และการปฏิบัติด้านเสียงจะต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจน
สาหรับผู้อ่านระหว่างการรายงานข่าว ไม่ควรใส่อารมณ์เกินควร รวมถึงความคิดเห็น ควรมีการระบุ
บทความที่มีความคิดเห็นหรือการตีความส่วนบุคคล
6. การเคารพสิทธิ
ผู้สื่อข่าวควรเคารพสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าว โดยคานึงถึงความเหมาะสมและรับผิดชอบ
ต่อประชาชนเพื่อความเป็นธรรมและความถูกต้องของการรายงานข่าว
อย่างไรก็ตาม หลักการเหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องรักษาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้าง
ความเคารพระหว่างผู้สื่อข่ าวชาวอเมริกันและชาวอเมริกันซึ่งเป็นพันธะที่จาเป็นต่อการรักษาสิทธิ
เสรีภาพที่ได้รับมอบหมายจากทั้งสองประเทศโดยผู้ก่อตั้งประเทศนั่นเอง
4. MEAA หรือ Media, Entertainment & Arts Alliance
MEAA หรือ Media Entertainment & Arts Alliance (2017) เป็นสหภาพที่ใหญ่ที่สุดและ
เป็นที่ยอมรับมากที่สุดและเป็นผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
ออสเตรเลีย เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2453 ในฐานะสมาคมผู้สื่อข่าวออสเตรเลีย (AJA) ในเมลเบิร์น ซึ่ง
มีความยินดีที่จะต้อนรับสมาชิกที่ทางานในอุตสาหกรรมสื่อและการสื่อสารของออสเตรเลียรวมทั้งผู้ที่
ทางานบนแพลตฟอร์ มใด ๆ ที่ พิ มพ์ ออกอากาศดิจิทั ล เป็น ผู้ สื่ อ ข่าวบรรณาธิการ ช่างภาพ นั ก
ออกแบบ ผู้ผลิตศิลปิน นักเขียนการ์ตูน นักเขียนบรรณาธิการ รวมถึงผู้ที่ทางานเป็นพนักงานเต็ม
เวลานอกเวลาและไม่เป็ น ทางการหรือเป็นผู้ รับเหมาอิสระอิส ระและในกิจการสาธารณะและการ
สื่อสาร โดยมีสมาชิกประมาณ 5,500 คน โดยสมาชิกสื่อมวลชน ของ MEAA มีหลักในการทางาน 4
ประการ ได้แก่ 1) ความสุจริต 2) ความเป็นธรรม 3) ความเป็นอิสระ และ 4) เคารพสิทธิของผู้อื่น
และ ใช้มาตรฐานทางจริยธรรม ดังต่อไปนี้
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1. รายงานและตีค วามอย่ างเที่ยงธรรม มุ่ งมั่น เพื่อ ความถูกต้อง ความเป็ นธรรมและการ
เปิดเผยข้อเท็จจริงที่สาคัญทั้งหมด ห้ามปราบปรามข้อเท็จจริงที่มีอยู่หรือให้ความสาคัญที่บิดเบือน
และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้โอกาสในการตอบกลับ
2. อย่าให้ความสาคัญที่ไม่จาเป็นเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ
อายุความสัมพันธ์ทางเพศ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา หรือความพิการทาง
ร่างกายหรือทางสติปัญญา
3. ระบุข้อมูลไปยังแหล่งที่มา ในกรณีที่ แหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวตน ก็ควรเคารพความคิดเห็น
ในทุกสถานการณ์
4. ไม่อนุญาตให้มีความสนใจส่วนบุคคลหรือความเชื่อ ความมุ่งมั่นการชาระเงิน ของขวัญ
หรือประโยชน์ใด ๆ เพื่อทาลายความถูกต้องความเป็นธรรมหรือความเป็นอิสระ
5. เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผล หรืออาจส่งผลต่อความถูกต้อง ความเป็น
ธรรม หรือความเป็นอิสระของการสื่อสารมวลชน อย่าใช้ตาแหน่งนักข่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างไม่
ถูกต้อง
6. อย่าอนุญาตโฆษณาหรือการพิจารณาทางการค้าอื่น ๆ เพื่อบ่อนทาลายความถูกต้องความ
เป็นธรรมหรือความเป็นอิสระ
7. พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลการชาระเงินทางตรงหรือโดยอ้อมที่
ทาขึ้นสาหรับการสัมภาษณ์รูปภาพข้อมูล หรือเรื่องต่างๆ
8. ใช้วิธีการที่ยุติธรรมในการได้ข่าว ระบุตัวของตนเองและนายจ้างหรือองค์กรก่อน ที่จะ
ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อเผยแพร่หรือออกอากาศ ไม่ควรใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของบุคคลหรื อความ
ไม่รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสื่อ
9. แสดงภาพและเสียงที่ถูกต้องและเที่ยงตรง ควรงดการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
10. อย่าขโมยความคิด
11. เคารพความเศร้าโศกส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว ผู้สื่อข่าวมีสิทธิที่จะต่อต้านการบังคับ
ให้เข้าไปก้าวก่าย
12. พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเป็นธรรม
5. IFJ หรือ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists
IFJ หรื อ International Federation of Journalists (1986) สหพั น ธ์ ผู้ สื่ อ ข่ า วระหว่ า ง
ประเทศ เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกของผู้สื่อข่าว ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ. ศ. 2469 ในกรุงปารีส
เป็นองค์กรระหว่างประเทศของผู้สื่อข่าว โดยในปี พ.ศ. 2489 ได้สูญเสียสมาชิกของตะวันตกไปสู่ยุค

45
สงครามเย็นและโผล่ขึ้นใหม่ในรูปแบบปัจจุบันในปี พ.ศ. 2495 ในกรุงบรัสเซลส์ ปัจจุบันสหพันธ์นี้เป็น
ตัวแทนสมาชิกประมาณ 600,000 คน ใน 139 ประเทศทั่วโลก IFJ ส่งเสริมการดาเนินการระหว่าง
ประเทศเพื่อปกป้องเสรีภาพในการกดขี่และความยุติธรรมทางสังคมผ่านทางการค้าที่เป็นอิสระและ
เป็นอิสระจากผู้สื่อข่าว ปฏิญญาสากลนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
สาหรับนักข่าวที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมแจกจ่ายเผยแพร่ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวและ
ข้อมูลในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ โดยให้นักข่าว ปฏิบัติตามจริยธรรมการนาเสนอข่าว 9 ประการ
ดังนี้
1. การเคารพต่อความจริงและเพื่อความถูกต้องของสาธารณชนต่อความจริง คือหน้าที่แรก
ของผู้สื่อข่าว
2. ในการปฏิบัติตามหน้าที่นี้ของนักข่าว ทุกครั้งต้องปกป้องหลักเสรีภาพในการจัดเก็บ และ
ตีพิมพ์ข่าวอย่างซื่อสัตย์ รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมและการวิจารณ์
3. ผู้ สื่ อ ข่ าวต้ อ งรายงานเฉพาะตามข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ท ราบว่ า เกิ ด ขึ้ น จริ ง นั ก ข่ าวจะต้ อ งไม่
ปราบปรามข้อมูลที่จาเป็นหรือปลอมเอกสาร
4. นักข่าวต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรม ในการรับข่าว ภาพถ่ายและเอกสารเท่านั้น
5. นักข่าวต้องพยายามแก้ไขข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ที่พบว่าไม่ถูกต้อง
6. นักข่าวต้องปฏิบัติตามความลับ ที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
7. นักข่าวต้องตระหนักถึงอันตรายจากการเลือกปฏิบัติต่อสื่อมวลชน และจะพยายามอย่าง
เต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดความสะดวกในการเลือกปฏิบัติดังกล่าว โดยอาศัยเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ และ ชาติกาเนิดหรือสังคม
8. นักข่าวต้องถือว่ามีความผิดทางอาญา หากปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) การขโมยความคิด
2) การบิดเบือนความจริงที่เป็นอันตราย
3) กลั่นแกล้ง, ใส่ร้าย, หมิ่นประมาท, ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูล
4) การรับสินบนในรูปแบบใด ๆ โดยคานึงถึงการตีพิมพ์หรือปราบปราม
9. ผู้สื่อข่าวที่มีคุณ ค่า สมควรจะต้องปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ภายใต้กฎหมาย
ทั่วไปของแต่ละประเทศ ผู้สื่อข่าวจะรับรู้ในเรื่องวิชาชีพเฉพาะในเขตอานาจศาลของเพื่อนร่วมงาน
เท่านั้นยกเว้นการแทรกแซงทุกประเภทของรัฐบาลหรือผู้อื่น
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเด็กของสื่อมวลชน
จากองค์กรที่กากับดูแลสื่อแต่ละประเภท ทั้งไทยและต่างประเทศนั้น จะเห็นได้ว่า สามารถจับกลุ่ม
ประเด็นทางจริยธรรมสื่อในการนาเสนอข่าว สรุปได้ 5 ลักษณะ ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะจริยธรรมทั่วไปของสื่อมวลชน
องค์กรกากับดูแล

1.จริยธรรมวิชาชีพ ของสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย
2.ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการ
หนังสือพิมพ์ พ.ศ.2559
3.จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
4. จริยธรรมและแนวปฏิบัติของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
5..จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย
6..EJN หรือ The Ethical
Journalism Network
7. SPJ หรือ The Society of
Professional Journalists
8 ASNE หรือ American Society
of Newspaper Editors
9. MEAA หรือ Media,
Entertainment & Arts Alliance
10. IFJ หรือ Declaration of
Principles on the Conduct of
Journalists

จริยธรรมทั่วไปของสื่อมวลชน
ความถูกต้อง การไม่รับ
มีเสรีภาพ การไม่ละเมิด มีความ
ของข้อมูล
สินจ้าง / ไม่
ในการ
สิทธิมนุษยชน รับผิดชอบ
อคติ ลาอียง
นาเสนอ
ต่อสังคม
































































































จากตารางจะเห็นได้ว่า ทุกองค์กรที่กากับดูแลเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชน มีการกาหนด
ประเด็นทางจริยธรรมที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในด้าน ความถูกต้องของข้อมูล การไม่รับอามิสสินจ้างและไม่
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อคติลาเอียง การมีเสรีภาพในการนาเสนอ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งทุกองค์กร ยังคงเห็นความสาคัญและยังคงธารงหลักจริยธรรมของสื่อมวลชนเหล่านี้ไว้ เพื่อเป็น
แนวทางและกรอบในการปฏิบัติงานที่ดีของสื่อมวลชนต่อไป
กรอบจริยธรรมที่กล่าวมานั้น ล้วนสาคัญในกระบวนการทาหน้าที่สื่อมวลชนแทบทั้งสิ้น ถือได้
ว่าข้ อ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณที่ ย กมาอธิบ ายข้ างต้ น เป็ น ข้ อ ก าหนดพื้ น ฐานที่ ส ามารถน าไป
ประยุ ก ต์ใช้ ในการท างานวิช าชีพ ได้ โดยจากการทบทวนแนวคิ ดเกี่ยวกั บจริย ธรรมจรรยาบรรณ
สื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเด็ก ทาให้เข้าใจถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงแนวปฏิบัติในการ
นาเสนอข่าวเด็ก ที่ดีและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบตามมา ดังนั้น แนวคิดนี้จึงนาไปสู่การสร้าง
กรอบแนวคาถามการวิจัย และการวิเคราะห์ได้

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเด็ก
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเด็ก มีหลากหลาย
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและสามารถนามาอธิบายถึงลักษณะของแนวคิดดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวคิดที่สาคัญของ
สื่ อมวลชนในการท าข่าวที่ เกี่ย วข้ องกั บ เด็ก เป็น ข้ อมู ล พื้ น ฐานที่ ส ามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ ไม่ว่าจะเป็น การให้ความหมายของเด็ก สิทธิและการละเมิดสิทธิเด็ก รวมไปถึงหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่สื่อมวลชนพึงกระทาเมื่อต้องนาเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็ก โดยแนวคิดที่
เกี่ยวข้องและสามารถใช้อธิบายแนวคิดนี้มี 2 แนวคิด คือ
1. แนวคิดเกี่ยวกับเด็ก สิทธิ และการละเมิด
2. แนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเด็ก

2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับเด็ก สิทธิ และการละเมิด
แนวคิ ดเกี่ยวกับเด็ก สิทธิ และการละเมิด เป็นแนวคิดที่อธิบายถึง ความหมายของเด็กใน
ทัศนะต่างๆ ที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการศึกษาเรื่องสิทธิและการคุ้มครองในด้าน
ต่างๆที่เด็กควรจะได้รับ ซึ่งเมื่อได้ทราบถึงสิทธิแล้ว ประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิ ก็เป็นอีกหนึ่งปั ญหา
ที่มักจะพบในสังคม โดยแนวคิดที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้อธิบายบริบทในเรื่องดังกล่าว แบ่ง ออกเป็น
2 แนวคิด ได้แก่
1. แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและสิทธิเด็ก
2. แนวคิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก

48
แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและสิทธิเด็ก
เด็ก เป็นวัยที่ได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิ พิเศษและข้อยกเว้นในหลายๆ เรื่อง เนื่องจาก
เป็นช่วงอายุที่มีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งสมองและร่างกาย ควบคู่กันไป โดยมีการให้ความหมาย
และค านิ ย ามที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามความเหมาะสม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก และ
นักวิชาการ ได้นิยามความหมายของคาดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ระบุว่า เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมี
อายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546, 2546)
พระราชบั ญ ญัติส่งเสริมการพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 4 ระบุว่ า
เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ, 2550)
พจนานุ กรม ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ ความหมายของคาว่า เด็ ก หมายถึง
คนที่มีอายุยังน้อย (กฎ) ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์
และยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
ในขณะที่ ทรูปลูกปัญญา (2559) อธิบายว่า เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต่ากว่า 18 ปี
เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น (สาหรับประเทศไทยบุคคล
ย่อมบรรลุนิติภาวะและพ้นจากความเป็นผู้เยาว์ เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือสมรสเมื่ออายุ 17 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป และได้รับคายินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)
จากคาอธิบายข้างต้น สรุปได้ว่า เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งเพศหญิง
และเพศชาย ยกเว้นผู้ที่สมรสแล้วจะถือว่า บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือว่าพ้นจากวัยเด็กแล้วนั่นเอง
สิทธิเด็ก
เด็ก เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่สาคัญ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ที่อาจ
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ทั้งนี้ ด้วยวัยและช่วงอายุ ทาให้มีหน่วยงานหลายองค์กร ที่เล็งเห็น
ถึงความสาคัญของเด็ก ในการที่จะพัฒนา และคุ้มครองสิทธิ ในด้านต่างๆ โดยเด็กจะต้องได้รั บการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม และสติปัญญา
สิทธิเด็ก หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน การห้ ามเลื อกปฏิบัติต่อเด็กและการให้
ความสาคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างของเด็กในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด
หรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือบิ ดามารดา หรือผู้ป กครองทางกฎหมาย (มูล นิธิผ สานวัฒ นธรรม,
เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าความยุติธรรม และกลุ่มด้วยใจ, 2557)
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องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นความสาคัญในประเด็นที่กล่าวมา จึ งได้กาหนดพันธกรณี
ด้านสิ ทธิม นุ ษ ยชนเฉพาะส าหรับ เด็ ก เรียกว่า อนุสั ญ ญาว่าด้ ว ยสิ ท ธิเด็ ก (Convention on the
Rights of the Child = CRC) เพื่อให้ประเทศสมาชิกกว่า 195 ประเทศ ได้มีข้อปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดี ย วกั น ในการคุ้ ม ครองเด็ ก และประเทศไทยก็ เป็ น อี ก หนึ่ งประเทศที่ เข้ าร่ ว มเป็ น สมาชิ ก โดย
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้น ได้ระบุสิทธิพื้นฐานในการคุ้มครองเด็ก 4 ประการ(สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2555) คือ
1. สิทธิการมีชีวิตอยู่รอด (Right of Survival)
สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด คือ สิทธิของเด็กในด้านความปลอดภัยในชีวิต โดยเด็กที่เ กิดมาต้อง
ได้รับการจดทะเบียนการเกิด รวมไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ด้านสาธารณสุข การ
รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน การได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกาย และจิตใจ
2. สิทธิในการพัฒนา (Right of Development)
สิทธิในการพัฒ นา คือ การได้รับโอกาสในการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึง การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 12 ปีจากรัฐ เด็กทุกคนต้องจะต้องได้รับการศึกษาที่ดี ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม
3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง (Right of Protection)
สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง คือ การได้รับการคุ้มครองจากการทารุณในทุกรูปแบบ เช่น
การเลือกปฏิ บั ติ การล่ วงละเมิด การถูกกลั่ นแกล้ง การถูกทอดทิ้ง การกระทาทารุณ หรือการใช้
แรงงานเด็ก เป็นต้น ซึ่งผู้ปกครองต้องช่วยดูแลให้เด็กอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ
หากผู้ใดพบเห็นลักษณะการทารุณดังกล่าว ต้องเร่งแจ้งประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด
4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation)
สิทธิในการมีส่วนร่วม คือ เด็กมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิต
ตนเอง มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมในชุมชน สังคม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่กาหนดให้ทุกประเทศ
สมาชิก ปฏิบัติร่วมกัน โดยข้อดีของอนุสัญญาฉบับนี้คือ เป็นการคุ้มครองเด็กทุกคนทั่วโลก และเป็น
หลักสิทธิสากล ไม่มีการแบ่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รวมไปถึงมีการคุ้มครองครอบคลุมสิทธิต่างๆ อย่าง
สมบูรณ์
การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเด็กและสิทธิเด็ก ทาให้ผู้วิจัยได้ทราบถึง ขอบเขตของคา
ว่าเด็ก และสิท ธิเด็ก ซึ่งเป็ น ข้อมูลส าคัญ ที่จะน าไปสู่ การวิเคราะห์ ผ ลการศึกษาและกระบวนการ
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นาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง โดยสามารถนาข้อมูลด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กมาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า ละเมิด หมายถึง
ล่วงเกินหรือฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่มีบัญญัติไว้ (กฎ) จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อ
บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้ เขาเสี ยหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภ าพ ทรัพย์สิน หรือสิ ทธิ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
ดังนั้น จากความหมายการละเมิด ข้างต้น สามารถอธิบาย คาว่า การละเมิดสิทธิเด็ก คือ การ
กระทาใดๆ ที่จงใจให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงสิทธิ และเสรีภาพ ของเด็ก ผู้ซึ่งมี
อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
ในการทางานของสื่อมวลชน มักเกิดกรณีของการละเมิดสิทธิอยู่อย่างต่อเนื่อง และการละเมิด
สิทธิเด็ก ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ออกมาย้า
เตือนให้ระมัดระวัง ก็ตาม
ผลการวิจัยของ อาจารี ประทุมมา (2554) เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนในการปฏิรูป
สื่อ พบว่า ประชาชนมีความเห็นว่า
1. สื่อต้องไม่ก้าวก่ายสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนมากจนเกินไป
2. สื่อควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลให้มากกว่านี้
3. ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น
4. ไม่ไปก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลมากจนเกินความจาเป็น โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ควรปรับปรุง
การละเมิดสิทธิ
จากผลวิจัยดังกล่าว ทาให้เกิดข้อสังเกตว่า ปัจจุบัน สื่อมวลชนมีการทาหน้าที่ที่ก้าวล้าเข้าไปสู่
ประเด็นของการละเมิดสิทธิ ทั้งสิทธิส่วนบุคคล และและสิทธิเสรีภาพของประชาชน นับได้ว่าปัญหา
การละเมิดสิทธินั้น ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องของสื่อมวลชนในฐานะ ผู้ส่งสาร แต่โดยส่วนใหญ่นั้น
ประเด็นที่มีการละเมิด ที่นับว่าส่งผลกระทบและเป็นประเด็นที่อ่อนไหว คงจะเป็นในส่วนของการ
ละเมิดสิทธิเด็ก เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กเองแล้ว ยังรวมไปถึงสังคม และบุคคลรอบ
ข้างที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
ในขณะที่ พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 27 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา
หรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดย
เจตนาที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือ
เพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546,
2546)
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พระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าว เน้นย้าและสร้างกรอบในการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก โดย
เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาในสังคมที่เกิดจากการทางานของสื่อมวลชน ซึ่ง
การละเมิดสิทธิเด็กในแง่ของการนาเสนอข่าว มีดังนี้
ผลการศึกษาเรื่อง การนาเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กผ่านสื่อมวลชน ซึ่งจัดทาโดย คณะวารสาร
ศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารยู นิ เซฟ
ประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 36 ของข่าวซึ่งรวมถึงเนื้อหาและภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ และร้อยละ 34
ของข่าวในโทรทัศน์ละเมิดสิทธิเด็ก (ธาตรี ใต้ฟ้าพูล และ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ , 2552 อ้างถึงใน
มติชนออนไลน์, 2552) โดยจากผลวิจัยดังกล่าว ยังสามารถจาแนกประเภทของการนาเสนอข่าวของ
สื่อมวลชนที่ละเมิดสิทธิเด็ก ได้ 5 ประการ ได้แก่
1. การพาดหัวข่าวที่ดูรุนแรง
2. การใช้ภาษาหรือข้อความที่เร้าอารมณ์ให้สะเทือนใจ
3. ใช้ภาษาที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือไม่เหมาะสม
4. การเปิดเผยชื่อเด็กหรือผู้เกี่ยวข้อง
5. การเปิดเผยใบหน้าของเด็กหรือผู้เกี่ยวข้อง
จากแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ เด็ ก เป็ น อี ก หนึ่ งองค์ ป ระกอบ ที่ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของการทาหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะนาเสนอข่าวเด็ก
ของนั กข่าวพลเมือง ที่มักจะเกิดการละเมิดสิ ทธิเด็กโดยไม่ตั้งใจ เพี ยงเพราะอาจต้องการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพียงเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิเด็ก จึงเป็นการอธิบายในเรื่องของ
ลักษณะการกระทาที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิเด็ก นั่นเอง
2.6.2 แนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเด็ก
จริยธรรมและจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการนาเสนอข่าวเด็ก เป็นข้อกาหนดที่ใช้ในการ
ทางานของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็ก อย่างไรให้ไม่เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ และ
ร่างกาย ของทั้งตัวเด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการทบทวนแนวคิดดังกล่าว ได้มีการศึกษาถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อขององค์กรวิชีพต่างๆ ที่มีบทบาทด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่
1. แนวปฏิบัติการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ
ของ กสทช.
2. แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและ
เด็กถูกละเมิดทางเพศ
3. การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ของ กสทช.
4. จรรยาบรรณในการคุ้มครองเด็กสาหรับผู้สื่อข่าวขององค์การสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
5. แนวทางการรายงานข่าวเด็กของ UNICEF
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1. แนวปฏิบัติการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ ของ
กสทช.
กสทช. หรื อ ส านั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (2557) ได้จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพและการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งมีก ารร่วมมือกันกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ เพื่อหวังจะส่งเสริมกลไกการกากับดูแลกั นเองของสื่อมวลชน ในการ
นาเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยได้กาหนดจริยธรรมขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ 8 หลักการ โดยในหลักการที่ 6 เรื่อง การปกป้องเด็ก
และเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ คู่มื อจริยธรรมและการกากับดูแลกันเอง
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2557 ได้ระบุแนวปฏิบัติการปกป้องเด็กและเยาวชน
จากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ 41 ประการ โดยจาแนกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่มีความรุน แรง การกระทาผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม อบายมุขและภาษาหยาบคาย
2. การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการนาเสนอเหตุร้ายแรงที่กระทบกระเทือนจิตใจ
3. การคุ้ ม ครองเด็ก และเยาวชนจากรายการที่ แสดงออกถึงความรุน แรง การกระท าผิ ด
กฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม
4. การถ่ายทาและสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชนในรายการข่าว/รายการทั่วไป
5. การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ
6. การสืบข่าว รายงานข่าวเด็กและเยาวชนจากการจัดแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็ก
ถูกละเมิดทางเพศ
สภาการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ (2560) โดยค าแนะน าของ คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม
จริยธรรม ได้กาหนดแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการเสนอข่าวและภาพข่าว
ผู้ ห ญิ งและเด็ ก ถู ก ละเมิ ด ทางเพศซึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2549 โดยได้ ระดมความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ปฏิบัติงานข่าว บรรณาธิการและผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องจานวนหนึ่ง ได้มีข้อกาหนดในการ
นาเสนอข่าวและภาพในประเด็นปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. การนาเสนอข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ
1) หนังสือพิมพ์ต้องไม่ลงตีพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุลหรือตาบลที่อยู่ของผู้หญิงและเด็กที่ถูก
ละเมิดทางเพศ รวมทั้ง ชื่อ ชื่อสกุลและตาบลที่อยู่ของญาติของผู้เสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือสิ่งที่ทา
ให้รู้หรือสามารถรู้ได้ว่าผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ เป็นใคร
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2) ในกรณี ที่ ผู้ ห ญิ งและเด็ ก ที่ ถู ก ละเมิ ด ทางเพศได้ รับ อั น ตรายถึ งแก่ ชี วิ ต ต้ อ งไม่
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ เสียชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือ
สิทธิประโยชน์อื่นใดของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ
ชอบ
3) การพาดหัวข่าว โปรยข่าว หรือการนาเสนอรายละเอียดของเนื้อหาข่าวผู้หญิงและ
เด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ จะต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง ทั้งในเรื่องการใช้ภาษาและการคานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน และไม่ตอกย้าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเพศอันเนื่องมาจาก การ
ละเมิดทางเพศนั้น
2. การนาเสนอภาพข่าวผู้หญิง และเด็กถูกละเมิดทางเพศ
1) หนังสือพิมพ์ต้องไม่ลงตีพิมพ์ภาพข่าวของผู้หญิง และเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ไม่
ว่ากรณีใดๆ และไม่ว่าผู้ที่ถูกละเมิดทางเพศนั้น จะเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม
2) ในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต หนังสือพิมพ์
อาจลงตีพิมพ์ภาพหน้าตรงของผู้เสียชีวิตขณะมี ชีวิตได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ
ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิป ระโยชน์อื่นใดของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์
สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
3.การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ของ กสทช.
แนวทางการจั ด ระดับ ความเหมาะสมของรายการโทรทั ศ น์ ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผัง
รายการสาหรับการให้บ ริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556) มีดังนี้
ป
รายการสาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
ด
รายการสาหรับเด็ก อายุ 6-15 ปี
ท
รายการที่เหมาะสาหรับผู้ชมทุกวัย
น13 รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า 13 ปี ควรได้รับ
คาแนะนา
น18 รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มาอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับ
คาแนะนา
ฉ
รายการเฉพาะผู้ใหญ่ ไม่เหมาะสาหรับเด็กและเยาวชน
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ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ (สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556)

ตัวอักษร

สัญลักษณ์

เสียงประกอบ

ป

รายการต่ อ ไปนี้ เป็ น รายการส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
ผลิตขึ้นมาสาหรับผู้ชมในวัย 3-5 ปี

ด

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการสาหรับเด็ก ผลิตขึ้น
สาหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปี

ท

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชม
ได้ทุกวัย

น๑๓

รายการต่อไปนี้ เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปี
ขึ้ น ไป อาจมี ภ าพ เสี ย ง หรื อ เนื้ อ หาที่ ต้ อ งใช้
วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13
ปี ควรได้รับคาแนะนา

น๑๘

รายการต่อไปนี้ เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสม
ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา
ซึ่งต้อ งใช้วิจารณญาณในการรับ ชม ที่ชมที่มี อายุ
น้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคาแนะนา
รายการต่อไปนี้ อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และ
การใช้ภาษา เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม

ฉ
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โดยผู้ผลิตรายการควรระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษในการนาเสนอประเด็นต่างๆ ในรายการ
ระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการระดับ “ป๓+” “ด๖+” และ “ท” ดังต่อไปนี้
1. การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรง โดยเฉพาะการแสดงถึงพฤติกรรมที่นาไปสู่
อันตรายและเด็กสามารถเลียนแบบได้ ทั้งนี้ผู้ผลิตควรพิจารณาใช้เทคนิคพิเศษเพื่อลดความรุนแรงใน
กรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนาเสนอได้
2. การนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ สาหรับรายการในระดับ
“ป” ผู้ผลิตสามารถนาเสนอเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงได้ เฉพาะในกรณีที่ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับความ
รุนแรงดังกล่าวไม่ใช่มนุษย์ หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์เท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่เป็นเนื้อหาหลักของ
เรื่องของการนาเสนอ และต้องไม่นาเสนอในลักกษณะชี้นาหรือชักจูงด้วย
3. รายการการ์ตูนสาหรับเด็กไม่ควรนาเสนอความรุนแรงเป็นเนื้อหาหลักของเรื่อง และควร
หลีกเลี่ยงการเสนอความรุนแรงที่อาจเลียนแบบได้
4. การนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางจิตใจและความปลอดภัยของเด็ก เช่น
ประเด็นความขัดแย้งในครอบครัว อาชญากรรม ฯลฯ
5. การนาเสนอภาพความรุนแรงที่สมจริงสมจัง ซึ่งอาจทาให้เกิดความเข้าใจว่าการใช้ความ
รุนแรงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้ง
6. การนาเสนอเนื้อหาทีเป็นการชักจูงหรือสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่มอมเมา หรือขัดต่อ
หลักเหตุผลที่เป็นจริงและศีลธรรมอันดีของสังคม
7. การนาเสนอภาพความรุนแรงที่สมจริงสมจังที่อาจมีผลกระทบ ทั้งกรณีเด็กและเยาวชน
เป็นเหยื่อและเป็นผู้กระทา
8. การสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชน รวมถึงการให้เด็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้า
ร่วมรายการ ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรื อผู้ปกครองก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสัมภาษณ์
ประเด็นที่ละเอียดอ่อน เด็กไม่ควรต้องตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกินความสามารถที่จะตอบได้อย่าง
เหมาะสม
9. การร่วมรายการของเด็ก ไม่ควรส่งผลกระทบต่อเด็กในทางเสียหายแก่เด็กในภายหลัง
10. การนาเสนอภาพหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอันตราย หรือบาดเจ็บ ต้องมีคาเตือน
ถึงอันตรายจากการเลียนแบบ โดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิด
11. การนาเสนอที่ทาให้เกิดทัศนคติในด้านลบเกี่ยวกับบุคคล
12. การใช้คาหรือภาษาที่ไม่เหมาะสม
13. การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดาเนินรายการและผู้ร่วมรายการในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
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14. การผลิ ต รายการประเภทปกิ ณ กะ หรื อ talk show ผู้ ผ ลิ ต ควรก าหนดระดั บ ความ
เหมาะสมของรายการที่ชัดเจนเป็นระดับเดียวตลอดอายุการออกอากาศของรายการ ตามจุดประสงค์
และกลุ่มเป้าหมายของการผลิต
15. การนาเสนอข่าวในลักษณะพูดคุย วิเคราะห์วิจารณ์ มีการแสดงความคิดเห็นของพิธีกร
หรือผู้ร่วมรายการ ซึ่งอาจมีการชี้นาชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ชมคล้อยตามหรือขัดแย้ง หรือมีการพาดพิงถึง
บุคคลที่สามของให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานีฯ ว่าสมควรต้องเป็นรายการที่ต้องมีการจัดระดับความ
เหมาะสมหรือไม่
16. การพิจารณากาหนดความเหมาะสมระดับ “ด” และ “ท” ผู้ผลิตควรคานึงถึงจุดประสงค์
ของรายการ เนื้อหาหลักที่นาเสนอ และกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมประกอบกัน ทั้งนี้ผู้ผลิตควรคานึงว่า
การนาเสนอภาพ เสียงและเนื้อหาในระดับ “ท” จะต้องให้ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนสามารถรับชมได้
ตามลาพังอย่างปลอดภัย
17. การพิ จ ารณาก าหนดความเหมาะสมของรายการแต่ ล ะระดั บ ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง
องค์ประกอบในทุกประเด็น โดยให้ถือระดับที่สูงที่สุดเป็นประเด็นหลัก
18. การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมไทย ผู้ผลิต
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
19. ในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ผู้ผลิตควรคานึงถึงผลกระทบ พัฒ นาการ
และประโยชน์สุขของผู้ชมเป็นหลัก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
20. รายการบั นเทิงที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที ควรพิจารณาถึงรูปแบบ เนื้อหารายการ
ตลอดจนภาพและเสียงที่นาเสนอ ว่าจาเป็นต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมหรือไม่
4. จรรยาบรรณในการคุ้มครองเด็กสาหรับผู้สื่อข่าวขององค์การสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
Unicef (2015) ได้ อ ธิบ ายถึ ง จรรยาบรรณดั ง กล่ า วว่ า เป็ น ผลมาจากการท างานร่ ว มกั น
ระหว่าง คณะกรรมการสื่อแห่งชาติประเทศกานา, สมาคมผู้สื่อข่าวกานา, องค์กรสิทธิเด็กแห่งชาติ
และยู นิ เซฟ ซึ่งพยายามส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น นั กข่ าวให้ ความส าคัญ กั บ เด็ก และสิ ท ธิเด็ก ในการ
นาเสนอข่าว และ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อเด็ก และยังเป็นแนวทางสาหรับนักข่าวใน
การทางานเกี่ยวกับเด็ก ทั้งนี้ หลักจรรยาบรรณคือการให้ คาแนะนาสาหรับผู้สื่อข่าวในการรายงาน
ปัญ หาของเด็ก ให้ สอดคล้องกับ จรรยาบรรณสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะการเคารพศักดิ์ศรีและการ
ส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ซึ่งการรายงานเกี่ยวกับเด็กในประเทศกานาต้องเป็นไปตาม
หลักการดังต่อไปนี้
1. ความสนใจที่ดีที่สุดของเด็ก
2. รักษาสิทธิเด็กศักดิ์ศรีและความเคารพ
3. การบูรณาการเด็กเข้าไปในชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. หลีกเลี่ยงการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
พฤติกรรมมาตรฐานของนักข่าวทุกคนในประเทศกานาต้องเป็นไปตามค่านิยมหลักเหล่านี้เพื่อ
1. ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความรับผิดชอบของเด็กทุกคนในประเทศกานา
2. ประเมินความเป็นเอกลักษณ์และพัฒนาการของเด็กตามที่กฎหมายกาหนดและ เครื่องมือ
ต่างประเทศ
3. เสริมสร้างเสริมและสนับสนุนนโยบายสวัสดิการเด็กและครอบครัวที่มีอยู่
4. รู้จักเด็กในฐานะนักแสดงทางสังคมที่มีความสามารถในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง
5. หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติต่อเด็ก
6 สร้างและสนับสนุนการบารุงรักษาของการตั้งค่าที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีที่ส่งเสริมให้เด็ก
ทางกายภาพ,ปัญญา, สังคม, อารมณ์, คุณธรรมและจิตวิญญาณ
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสาหรับการรายงานข่าวเด็ก จาแนกเป็นด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้
1. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก
2. การมีส่วนร่วมและการยินยอม
3. ความรับผิดชอบของนักข่าวต่อสังคมเพื่อผลประโยชน์ของเด็ก
4. การจัดวางภาพวิดีโอและข้อความในการรายงานข่าว
5. แนวทางการรายงานข่าวเด็กของ UNICEF
Unicef (2003) เป็นองค์กรระดับชาติที่ทางานเกี่ยวกับเด็กในด้านต่างๆ โดยได้พัฒ นาแนว
ทางการรายงานข่าวเด็กเพื่อช่ว ยให้ สื่ อมวลชน ใช้ ในการรายงานประเด็น ที่เกี่ยวกับ เด็ก ว่าส่ งผล
กระทบต่ อ ตั ว เด็ ก และข่ า วที่ จ ะน าเสนอมี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นมากน้ อ ยเพี ย งใด โดยได้ ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับเด็ก ดังนี้
1. อย่าตีตราเด็ก หลีกเลี่ยงการจัดหมวดหมู่หรือคาอธิบายที่ทาให้เด็กรู้สึกถึงการตอบโต้เชิง
ลบรวมทั้งความเสียหายทางร่างกายหรือจิตใจหรือการใช้ความรุนแรงในการเลื อกปฏิบัติห รือการ
ปฏิเสธโดยชุมชนในท้องถิ่น ควรให้บริบทที่ถูกต้องสาหรับเรื่องราวหรือภาพของเด็ก เปลี่ยนชื่อและ
ปิดบังข้อมูลภาพของเด็กที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับบริบท ดังนี้
1) เหยื่อการทารุณกรรมทางเพศหรือการแสวงประโยชน์
2) ผู้กระทาความผิดทางร่างกายหรือทางเพศ
3) ผู้ ป่ ว ยเอชไอวี หรื อ ใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั บ โรคเอดส์ เว้ น เสี ย แต่ ว่ า เด็ ก พ่ อ แม่ หรื อ
ผู้ปกครองให้ความยินยอมอย่างเต็มที่
4) เรียกเก็บเงินหรือถูกตัดสินว่าผิด,
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2. นักสู้เด็กหรืออดีตนักต่อสู้เด็กที่ถืออาวุธหรืออาวุธ ในบางสถานการณ์ของความเสี่ยงหรือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายหรือการลงโทษให้เปลี่ยนชื่อและปิดบังภาพลักษณ์ของเด็กที่ถูก
ระบุว่าอยู่ในบริบท ดังนี้
1) อดีตนักต่อสู้เด็กที่ไม่ถืออาวุธ แต่อาจมีความเสี่ยง
2) ผู้ลี้ภัยหรือผู้พลัดถิ่น
3. ในบางกรณีการใช้อัตลั กษณ์ของเด็ก - ชื่อ หรือภาพที่เป็นที่รู้จัก จะเป็นเป็นประโยชน์
สูงสุดของเด็ก อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ข้อมูลประจาตัวของเด็ก พวกเขาจะต้องได้รับความคุ้มครองจาก
อันตรายและได้รับการสนับสนุนจากการตีตราหรือการแก้แค้น ตัวอย่างบางส่วนของกรณีพิเศษเหล่านี้
คือ
1) เมื่อเด็กเริ่มติดต่อกับผู้สื่อข่าวต้องการใช้สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น
2) เมื่อเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมทางสังคมและต้องการที่จะระบุไว้
3) เมื่อเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและการระบุชื่อหรือเอกลักษณ์ของเด็ก ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุขภาพของเด็ก
ทั้งนี้ เมื่อสงสั ยว่าเด็กมีความเสี่ยงจากการนาเสนอข่าวหรือไม่นั้น ให้ รายงานสถานการณ์
ทั่วไปสาหรับเด็ก แทนที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ควรบอกเล่าก็ตาม
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนในการ
นาเสนอข่าวเด็ก จากองค์กรที่กากับดูแลสื่อแต่ละประเภท ทั้งไทยและต่างประเทศนั้น จะเห็นได้ว่า
สามารถจับกลุ่มประเด็นทางจริยธรรมสื่อในการนาเสนอข่าว สรุปได้ 4 ลักษณะ ดังนี้
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ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงลักษณะจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็ก
องค์กรกากับดูแล

1.แนวปฏิบั ติการปกป้ องเด็กและเยาวชน
จากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏ
ในสื่อ ของ กสทช.
2.แนวปฏิ บั ติ ข องสภาการหนั ง สื อ พิ ม พ์
แห่ งชาติ เรื่องการเสนอข่าวและภาพข่าว
ผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ
3.การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ของ กสทช.
4.จรรยาบรรณในการคุ้มครองเด็กสาหรับ
ผู้ สื่ อ ข่ า ว ข อ งอ งค์ ก าร สิ ท ธิ เด็ ก แ ห่ ง
สหประชาชาติ
5.แน ว ท างก ารราย งาน ข่ าว เด็ ก ข อ ง
UNICEF

ประเด็นทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็ก
ภาพข่าว
ถ้อยคา/ ข้อมูลสาคัญ สิทธิมนุษยชน
ภาษา
และสวัสดิการ





































จากราตางจะเห็ น ได้ ว่ า แนวปฏิ บั ติ แ ละข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การน าเสนอข่ า วเด็ ก ที่
ยกตัวอย่างมา ทั้ง 5 องค์กรนั้น ล้วนมีข้อบังคับประเด็นทางจริยธรรมไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการระมัดระวังในการเสนอภาพข่าว การใช้ภาษาและถ้อยคา การไม่เปิดเผยข้อมูลสาคัญของเด็ก
และผู้เกี่ยวข้อง และการคานึงถึงสิทธิมนุษยชนและสวัสดิการ
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเด็ก ทาให้เข้าใจถึง
จริยธรรม และแนวปฏิบัติในการนาเสนอข่าวเด็ก สิ่งใดควรระมัดระวัง หรือสิ่งใดไม่ควรนามาเผยแพร่
ทั้งนี้ การนาเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็ก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สื่อมวลชนควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ดังนั้น
แนวคิดนี้จึงนาไปสู่การสร้างกรอบแนวคาถามการวิจัย และการอภิปรายผลได้
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2.7 ทฤษฏีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู
ทฤษฏี ก ารลงโทษเพื่ อ แก้ ไขฟื้ น ฟู (Rehabilitative Theory) เป็ น หนึ่ งในทฤษฏี ที่ ส าคั ญ
ภายใต้ ในหมวดของ ทฤษฏี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการลงโทษทางอาญา ซึ่ ง แตกต่ า งกั น ออกไปตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ทฤษฏีลงโทษเพื่อแก้ แค้นทดแทน โดยต้องลงโทษให้สาสมกับความผิดที่ได้กระทา
ทฤษฏีการลงโทษเพื่อป้องกัน จะมีการลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ ลงโทษให้ไม่กล้ากระทาความผิดซ้าอีก
และทฤษฏีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู เพื่อที่จะให้การศึกษา และพัฒนาไม่ให้ผู้กระทาความผิดกลับมา
ประพฤติปฏิบัติลักษณะเช่นเดิมอีก เป็นต้น
แนวความคิดเกี่ยวกับ การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทาความผิด เป็ นแนวคิดของส านั ก
อาชญ าวิ ท ยาป ฏิ ฐาน นิ ย ม (Positive School) ซึ่ ง เชื่ อ ใน เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เจตจ าน งก าห น ด
(Determinism) กล่าวคือ การกระทาของมนุษย์ถูกกาหนดจากปัจจัยต่าง ๆ มนุษย์ไม่สามารถเลื อก
กระทาได้อย่างอิสระ ใช้เหตุผลในการเลือก แต่มนุษย์ถูกกดดัน หล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมและปัจจัย
ต่างๆ จนมีบุคลิกภาพที่บกพร่องและหันไปสู่การกระทาผิด แนวความคิดในการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู
จึงเป็นแนวคิดที่ให้โอกาสคนกลับตัว ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวโดยการทาให้คนที่ทาผิ ดไม่ให้ถลาตัว
ลึกไปสู่การกระทาผิดมากขึ้น (นัทธี จิตสว่าง, 2556)
ทฤษฎี ก ารลงโทษเพื่ อ แก้ ไ ขฟื้ น ฟู (Rehabilitative Theory) เป็ น การลงโทษเพื่ อ ไม่ ใ ห้
ผู้กระทาผิดกลับมากระทาผิดซ้าอีก รวมทั้งพยายามที่จะช่วยให้ผู้กระทาผิดกลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ
จึงต้องมีการให้การเรียนรู้ การอบรม การฝึกอาชีพ ให้เพียงพอที่ เขาจะใช้ในการดาเนินชีวิตได้ รวมทั้ง
การพยายามช่วยให้ผู้กระทาผิดไม่รู้สึกมีปมด้อยจากการที่ได้รับการลงโทษไปแล้ว (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิ
โยธิน, 2559)
วิธีการลงโทษตามทฤษฏีนี้นั้น สหธน รัตนไพจิตร (2527 อ้างถึงใน มนสิชา บุนนาค, 2556)
อธิบายว่า มี 4 วิธีการ ซึ่งจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกที่จะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ ดังนี้
1. พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระทาความผิดประสบกับสิ่งที่ทาลายคุณลักษณะประจาตัวของ
เขา เนื่องจาก หากได้รับโทษแล้วจะก่อให้เกิดความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่สามารถกลับเข้าสู่
สังคมได้อย่างปกติ
2. พยายามหลี กเลี่ ยงโทษจาคุกระยะสั้ น แต่กลั บใช้วิธีการอย่างอื่น แทน เนื่ องจาก การ
กระทาดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของผู้กระทาความผิดให้กลับมาเป็นคนดีได้
และยังทาให้ผู้ถูกลงโทษกลับกลายเป็นผู้ร้าย เพราะเคยโดนจาคุกมาแล้ว ทาให้เมื่อเข้าสู่สังคมก็จะโดน
มองไปอีกรูปแบบหนึ่ง
3. การลงโทษต้องลงโทษให้เหมาะสมกับบุคคล ต้องแยกความผิดและไม่ลงโทษเหมือนกัน
เพราะแต่ละคนก็กระทาความผิดที่แตกต่างกัน
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4. การให้มีการปรับปรุงผู้ต้องโทษในระหว่างถูกคุมขั ง โดยการฝึกอบรม ให้การศึกษา ฝึ ก
อาชีพ เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาตนเอง และไม่กลับไปกระทาซ้าอีก
จากการทบทวนทฤษฏีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู ทาให้เข้าใจถึงลักษณะการกระทาความผิด
และวิธีเยียวยาที่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้กระทาความผิดและสังคม ทั้งนี้ กระบวนการการลงโทษตาม
ทฤษฏี ดังกล่าว นับว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ภาครัฐควรหยิบมาพัฒ นาเพื่อให้โอกาสผู้กระทาความผิด ได้
กลับมาเป็นคนดีในพื้นที่สังคมอีกครั้ง ดังนั้น แนวคิดนี้จึงนาไปสู่การอภิปรายผลในส่วนของแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ได้

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศิ ริ ว รรณ อนั น ต์ โ ท และสั น ทั ด ทองริ น ทร์ (2559) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศ
ไทย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน หาแนวทาง/มาตรการ
กากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน และ นาเสนอกรอบจริยธรรมใน
วิชาชีพสื่อมวลชน ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการดาเนินการเป็น
3 ขั้นตอน ได้แก่
1. การสั มภาษณ์เชิงลึ กผู้ เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและผู้บริห ารสื่อประเภทต่างๆ คือ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต จานวน 20 คน คัดเลือกด้วยวิธีเจาะจง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
2. การสารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนและประชาชนจานวน 400 คน จาก
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา
3. การสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน มีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
โดยผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านจริยธรรมสื่อในประเทศไทย พบว่า
1. สื่อมวลชนมีปัญหาด้านจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น แต่สื่อมวลชนเองก็มีความพยายามในการที่
จะพัฒนาจริยธรรมของตนเองด้วย ผู้ให้ข้อมูลมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความจาเป็นของการเป็น
สมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ส่วนการไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชน พบว่า
มีสาเหตุมาจากความไม่มีเกณฑ์ด้ านจริยธรรมที่ชัดเจน การขาดความใส่ใจด้านจริยธรรมอย่างจริงจัง
ขององค์กรสื่อและผู้ปฏิบัติงาน การยึดแนวคิดในเรื่องการกากับดูแลตนเอง การไม่มีกฎหมายและไม่มี
สมาคมที่เข้ามาดูแล การดาเนินธุรกิจสื่อแบบทุนนิยม รวมถึงการถูกแทรกแซงทางธุรกิจจนอาจทาให้
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สื่อขาดจริยธรรมได้ ด้านสภาพการบังคับใช้จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน พบว่าเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติ
ตามจริยธรรม ส่วนใหญ่ไม่อาจควบคุมกันเองได้ เพราะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวและเกรงใจกันเอง
2. การละเมิดหรือการไม่ปฏิบั ติตามจริยธรรมมีผ ลกระทบใน 3 ส่ วน คือ ด้านประชาชน
เพราะสื่อมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟัง/ประชาชนในฐานะที่เป็นผู้รับสื่อหรือประเด็นสาร
ด้านสังคม เพราะสื่อช่วยให้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจึงทาให้มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
ได้ง่าย และ ด้านตัวสื่อเอง เพราะการขาดจริยธรรมทาให้สื่อขาดความน่าเชื่อถือ
3. สาหรับแนวทางการควบคุมจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนสนับสนุน
การควบคุมกันเองโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม บางส่วนเห็นว่าควรมีการสร้างจริยธรรมหลักและมี
จริย ธรรมย่อยแยกตามสาขาวิชาชีพสื่อ เพราะธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน
ส่วนมาตรการป้องกัน กากับดูแล และส่งเสริมจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน ควรให้รัฐเป็นหน่วยงาน
หลักควบคู่ไปกับองค์กรสื่อมวลชนและองค์กรธุรกิจสื่อ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม
และชุมชน ส่ว นผู้บ ริโภคสื่ อก็ควรมีบทบาทส าคัญ ในการทาหน้าที่ตรวจสอบและสะท้อนประเด็น
จริยธรรมของสื่อด้วยเช่นเดียวกัน
จากการศึกษาเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน ทาให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาทางจริยธรรม
ของสื่อมวลชนที่เกิดขึ้น รวมถึงทราบถึงความต้องการของสื่อมวลชนและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
การต้องการจัดทาแนวปฏิบัติสาหรับสื่อมวลชนที่ชัดเจน โดยผลวิจัยในเรื่องดังกล่าว สามารถนามา
เป็นกรอบในการตั้งคาถาม และอภิปรายงานวิจัยได้
พรรณี อมรวิพุธพนิช (2559) ได้ทางานวิจัย เรื่อง มโนทัศน์ จริยธรรมสื่อ ของนักข่าวพลเมือง
ไทยแลนด์ บ ล็ อกอะวอดส์ ศึกษามโนทั ศน์ ห รือแนวคิดจริยธรรมสื่ อของนั กข่าวพลเมือง ผู้ กาลั งมี
บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อใหม่ของยุคสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสารวจวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองที่
คัดเลือกผู้ ได้รับรางวัลจากงาน ไทยแลนด์บล็อกอะวอร์ดส์ (Thailand Blog Awards) พ.ศ. 25542556 พร้อมด้ว ยการส ารวจเนื้ อหาบล็ อกของกลุ่ มประชากรตัวอย่าง 5 คน มาวิเคราะห์ เกี่ ยวกั บ
จริยธรรมสื่อมวลชน ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า
1. นักข่าวพลเมืองให้ความสาคัญกับ แหล่งที่มาของข้อมูล และเรื่องของ การละเมิดลิขสิทธิ์
2. นักข่าวพลเมืองทั้งหมดเห็นด้วยกับการ การสอดแทรกความคิดเห็น ในเนื้อหาข่าว
3. นักข่าวพลเมือง มีความเห็นแตกต่างกันสาหรับ การเปิดเผยแหล่งข่าว และ โฆษณาแฝง
4. จากการสารวจตัวอย่างการใช้รูปภาพประกอบเนื้อหาในเว็บบล็อก พบการละเมิด สิทธิ
ส่วนบุคคลและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไม่เจตนา
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5. กลุ่มตัวอย่างทุกคนเห็นด้วยกับการจัดทาแนวปฏิบัติจริยธรรมสาหรับนักข่าวพลเมือง โดย
เสนอให้เป็นคู่มือจริยธรรมที่นักข่าวพลเมืองหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการนาเสนอข่าวสารสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง
จากการศึกษาเรื่อง มโนทัศน์ จริยธรรมสื่อ ของนักข่าวพลเมือง ไทยแลนด์บล็อกอะวอดส์
ทาให้ผู้วิจัยรับทราบถึงลักษณะการทางานและความคิดเห็นของนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าว
และต้องการให้จัดทาแนวปฏิบั ติจริยธรรมสาหรับนักข่าวพลเมือง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลั กในการ
กาหนดทิศทางการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ธัญญา จันทร์ตรง (2556) ได้ทางานวิจัย เรื่อง นักข่าวพลเมื องกับการใช้สื่อออนไลน์ในการ
ขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการรายงานข่าวผ่านสื่อ
ออนไลน์ของนักข่าวพลเมืองในสังคมไทย การใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย และหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทและการมีส่วนร่วมของนักข่าวพลเมืองในการรายงาน
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก นักข่าวพลเมือง
นักข่าวอาชีพ นักวิช าการด้านนิ เทศศาสตร์ และบรรณาธิการเว็บไซต์ รวม 40 คน และวิเคราะห์
เนื้อหาในเว็บไซต์สานักข่าวที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาพบว่า
1. นั กข่ าวพลเมื อ งส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม คนชั้ น กลาง ที่ ได้รับ การศึก ษาและสามารถเข้าถึ ง
เทคโนโลยี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี โดยมีกระบวนการรายงานข่าว คือ 1. การ
คัดเลือกประเด็น 2. การรวบรวมข้อมูลและผลิตเนื้อหา 3. การตรวจสอบและแก้ไข 4. การเผยแพร่
และรายงาน ในแง่ของการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น ผ่านทาง Facebook และ e-mail
2. ช่ อ งทางของสื่ อ ออนไลน์ ในการรายงานข้ อ มู ล ข่ าวสารและขั บ เคลื่ อ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ประกอบด้วย เว็บไซต์ที่สื่อหลักและสื่อทางเลือกเปิดพื้นที่ให้เว็บไซต์เฉพาะกลุ่มที่สร้างขึ้น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น
3. ประเด็นและเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนที่นักข่าวพลเมืองนาเสนอ พบว่า ข้อมูลข่าวสารส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและวัฒนธรรม มากที่สุด รองลงมาคือ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง
สิทธิทางสังคม และสิทธิทางเศรษฐกิจ ตามลาดับ
จากการศึกษาเรื่องนักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย ทาให้ผู้วิจัยรับทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ และรูปแบบการทางานของนักข่าว
พลเมืองในการนาเสนอข่าว รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในประเด็นด้านสิทธิพลเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์ใ น
การศึกษาเกี่ยวกับนักข่าวพลเมือง ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญในการวิจัย
Wolelaw Eshetu (2012) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง Journalistic Ethics in the Newsroom: The
Case of the Amhara Mass Media Agency โดยมองว่ า จริ ย ธรรมทางหนั ง สื อ พิ ม พ์ ถื อ เป็ น สิ่ ง
สาคัญของนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ จาเป็นต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ หาก
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ไม่สามารถสร้างบทบาทนี้ได้ สังคมจะขาดความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ อย่ างไรก็ตาม สื่อมีหน้าที่
รับผิดชอบในการรักษาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยให้เรื่องราวที่เป็นธรรม สมดุลและถูกต้องใน
ลักษณะที่รับผิดชอบ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุปัญหาทางจริยธรรมที่พบในห้องแถลง
ข่าวในกรณีของหน่วยงานสื่อมวลชนแอมฮารา
การศึกษานี้จัดทาขึ้นที่ห้องแถลงข่าวของสื่อมวลชนแอมฮาร่า โดยการสัมภาษณ์แบบเชิง ลึก
และการสนทนากลุ่ ม กั บ ผู้ สื่ อ ข่ าวและสื่ อ มวลชนของอาบู ด าบี และเพื่ อ ให้ ผ ลการวิ จั ย เกิ ด ความ
น่าเชื่อถือและถูกต้องมากที่สุด ผู้วิจัยยังใช้ความพยายามในการสังเกต โดยผู้ตอบแบบสอบถามหลัก
กล่าวว่า ความเป็นธรรมและการรายงานข้อมูลที่สมดุลความเที่ยงธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีผลกระทบในรูปแบบต่างๆในห้องแถลงข่าว นอกจากนี้ยังสามารถหา
รายละเอี ย ดมากมายเกี่ย วกั บ ปั จ จั ยภายในและภายนอกของนั กข่ าวที่ มี อิท ธิพ ลต่อ กระบวนการ
ตัดสิน ใจทางจริ ยธรรมในห้องแถลงข่าว ได้แก่ บุคคลกลุ่มเล็ก ๆ (บรรณาธิการผู้จัดการหรือเพื่อน
ร่วมงาน) ปัญหาทางวิชาชีพ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางจิตวิทยา และการเซ็นเซอร์ตัวเองของผู้
ทางาน ผู้วิจัยได้แนะนาว่า สิ่งที่จาเป็นในห้องแถลงข่าว คือ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ด้านข่าว ต้องมีจรรยาบรรณและความมั่นใจ มีความรับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่จาเป็นในห้อง
แถลงข่าวของนักข่าว
จากการศึกษาเรื่อง Journalistic Ethics in the Newsroom: The Case of the Amhara
Mass Media Agency ทาให้ ผู้วิจัยทราบถึงหลั กจริยธรรมพื้นฐานของสื่ อมวลชนที่ทาข่าวในห้ อง
แถลงข่าว โดยพบว่า หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่สาคัญ คือ ความเป็นธรรม ความสมดุล และ
ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการทางานของสื่อสารมวลชนในทุกแขนง
Minla Linn Shields (2014) ได้ ศึ ก ษา Ethics in Photojournalism: Authenticity and
Sensitivity in Coverage of Tragic Events ซึ่งรูปถ่ายเป็นเครื่องมือที่มีประสิ ทธิภ าพสาหรับการ
สื่อสารเพราะช่วงเวลาเหล่ านี้ ไม่เพียงแต่แสดงข้อเท็จจริง อานาจนี้มาพร้อมความรับผิ ดชอบทาง
จริยธรรมและจุดตึงเครียดระหว่างรูปถ่ายและการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน เรื่องดังกล่าวได้
อภิปรายหัวข้อเฉพาะสาหรับรูปถ่าย ประเภทของการจัดการความเป็นส่วนตัว และ เนื้อหากราฟิก
โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ชี้ให้ เห็ นว่าปั ญหาเหล่านี้ตกอยู่ในรูปแบบที่ซ้อนทับกันของความถูกต้องและ
ความเร็ว โดยได้ใช้การวิเคราะห์ภาพ 4 ภาพ ซึ่งจะพิจารณาว่าผู้สื่อข่าวได้จัดการกับความสัมพันธ์
ระหว่างการถ่ายภาพกับทฤษฎีด้านข่าวกับกรอบความถูกต้องและความเร็วของจริยธรรมนี้อย่ างไร
และอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับการรายงานเหตุการณ์โศกนาฏกรรมจากมุมมอง
ในโลกแห่งความเป็นจริงของช่างภาพ โดยพบว่า จากกรณีภาพข่าวตัวอย่างนั้น ผู้คนส่วนใหญ่สนใจ
ภาพที่ถ่ายจากเหตุการณ์จริงที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันภาพที่ถูกนาเสนอด้วย
กราฟิก ไม่ค่อยได้รับการเลือก เพราะถือเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ที่น่าสลดใจน้อยลง ตรงกันข้าม
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การแสดงความน่ากลัวที่แท้จริงของเหตุการณ์อาจเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น และ
พบว่ากฎระเบียบที่เคร่งครัดอาจใช้ไม่ได้ในบางกรณี และพบว่าความถูกต้องและความรวดเร็วของ
ภาพถ่าย ก็เป็นคุณค่าที่สาคัญในบริบทของการนาเสนอข่าว
จาก ก ารศึ ก ษ าเรื่ อ ง Ethics in Photojournalism: Authenticity and Sensitivity in
Coverage of Tragic Events ท าให้ ผู้ วิจัยทราบถึงบริบทของภาพข่าวที่ มักมาคู่กับ การเขียนข่าว
และเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของการน าเสนอข่ าว จริย ธรรมและจรรยาบรรณของช่ างภาพก็
เช่นเดียวกัน จากเรื่องดังกล่าวจะพบว่าผู้คนมักจะสนใจภาพจากเหตุการณ์จริงมากกว่าภาพกราฟิก
ถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดก็ตาม แต่ถึงกระนั้น ภาพข่าวที่นาเสนอก็มักหลีกเลี่ยงภาพความ
รุนแรง แต่เป็นการเบี่ยงประเด็นไปถ่ายภาพอื่นที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเท่าที่ควร ทั้งนี้ การทา
หน้าที่ดังกล่าวก็เป็นไปตามแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านสื่อสารมวลชนเช่นเดียวกัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่งศึกษาจากการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
หลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จานวน 16 คน แบ่งออกเป็นตัวแทนนักข่าว
พลเมือง 4 คน ตัวแทนกลุ่มนักข่าววิชาชีพ จานวน 4 คน ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
จานวน 4 คน และตัวแทนนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน จานวน 4 คน โดยใช้คาถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็ นพร้อมทั้งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนาไปสู่การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ในรู ป แบบเชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) และน าข้ อ มู ล จากการวิ เคราะห์ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาเอกสาร นาไปสู่การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) แอดมินเพจ
นักข่าวพลเมือง จานวน 30 คน ผ่านแบบสอบถามโดยมีกระบวนการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
กระบวนการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัญหาของการนาเสนอข่าว
เด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์
2.เพื่อสร้ างแนวทางจริ ยธรรมในการทา
ข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสมของนักข่าวพลเมือง
3.เพื่ อศึ ก ษาแนวความคิ ด เห็ น จาก
แนวทางจริ ยธรรมการนาเสนอข่าวเด็ก
ของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์

การสัมภาษณ์เชิงลึก
การศึกษาเอกสาร

การวิจัยเชิงสารวจ
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3.1 วิธีการศึกษา
การวิจั ยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) โดยเป็นการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (Indepth Interview) โดยทาการสัมภาษณ์จากผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับการนาเสนอข่าวเด็กบนสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น นักข่าวพลเมือง นักข่าววิชาชีพ และนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน โดยใช้คาถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนาไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และนาข้อมูลจากการวิเคราะห์โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก นาไปสู่การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ผ่านแบบสอบถาม

3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เรื่อง จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็ก
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แบ่ง เป็น 2 แหล่ง คือ
1. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล คือ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล ชั้นต้น โดยแบ่งออกเป็น 4
กลุ่ม คือ
1) นักข่าวพลเมืองที่มีตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์
2) นักข่าววิชาชีพ
3) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
4) นักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน
2.แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร
1. แนวปฏิบัติการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏ
ในสื่อ ของ กสทช.
2. แนวปฏิบั ติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการเสนอข่าวและภาพข่าว
ผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ
3. การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ของ กสทช.
4. จรรยาบรรณในการคุ้ ม ครองเด็ ก ส าหรั บ ผู้ สื่ อ ข่ า วขององค์ ก ารสิ ท ธิ เด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ
5. แนวทางการรายงานข่าวเด็กของ UNICEF
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการวิจัยครั้งนี้ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึ ก แบ่งออกเป็น กลุ่ มตัวอย่าง 4
กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน รวมเป็น 16 คน ดังนี้
1. ตัวแทนนักข่าวพลเมืองที่มีตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการคัดเลือกตัวแทนจากนักข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ ของแต่ละภาค รวม 4 ภาค ได้แก่
1) ภาคใต้ นครออนไลน์
2) ภาคกลาง เรารักแปดริ้ว Welove8riew.com
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ ข่าว-ภาพ สว่างจรรยาธรรม
4) ภาคเหนือ ชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่
2. ตัวแทนนักข่าววิชาชีพ
1. คุณสุรชัย ปานน้อย
Executive Producer สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
2. คุณนันทพร ทาวะระ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่ งเสริมสิ ทธิเด็ก
ประเภทสื่ อ โทรทั ศ น์ สารคดี ก ลุ่ ม สื่ อ มวลชน
ทั่วไป ประจาปี 2559
3. คุณขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ ผู้สื่อข่าวสานักข่าวไทย บมจ.อสมท ได้รับ
รางวัลชมเชยข่าวและสารคดีเชิงข่าว ส่งเสริม
สิท ธิเด็ก ประเภทสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อออนไลน์
ประจาปี 2556
4. คุณเยาวณัฐ เจียรดารงรัศมี ผู้สื่อข่าว สถานีข่าว TNN24 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อโทรทัศน์ ภาค
พลเมือง ประจาปี 2557
3. ตัวแทนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
1. อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
2. ผศ.วิโรจน์ ศรีหิรัญ
เล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ส ถ า บั น นั ก วิ ช า ก า ร
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
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3. ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม

4. รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ และ
นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ (NIDA)

4. ตัวแทนนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน
1.คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานอนุกรรม
การจั ด สมั ช ชาการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
แห่งชาติ
2.คุณทองพูล บัวศรี
ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์
เด็ก
3.คุณเชษฐา มั่นคง
ผู้อานวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
4.คุณสุรชัย เขียวอ่อน
ผู้อานวยการ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นและผู้จัดการ
สถานสงเคราะห์ใน กทม.
3.3.2 การวิจัยเชิงสารวจ
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้ โดยการตอบแบบสอบถาม คือ นักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
หลักเหตุผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แอดมิน
นักข่าวพลเมือง จานวน 30 เพจ ที่สอดคล้องตามนิยามศัพท์ที่ได้ระบุไว้ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงรายชื่อ FACEBOOK PAGE ที่จะศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

FACEBOOK PAGE
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิจีตัมเกาะ
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ใต้เต็กตึ๊งเขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
เรารักแปดริ้ว
หน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม บุรีรัมย์
หอข่าวชาวปราการ
nakhonnews.com
กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต
เพจกู้ภัยท่าศาลา
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ลาดับที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACEBOOK PAGE
ร่วมใจท่าศาลา ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี หาดใหญ่
หน่วยกู้ภัยศิลานคร
กู้ชีพ KU
ชมรมกู้ภัยจังหวัดนครสวรรค์
กู้ภัยบัวใหญ่
ท่าศาลานิวส์
กู้ภัยสว่างอริยะ. จ.นครนายก
เพจ หน่วยกู้ภัยสุรินทร์
หน่วยกู้ภัยสยามทุ่งสง
สมาคมกู้ภัยบ่อพลอย กาญจนบุรี
สมาคมกู้ภัยสรรเพชญพิจิตร
สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ และร่วมกตัญญูจุดหนองบัวนครสวรรค์
สมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยา
หน่วยกู้ชีพ อบต.อวน
นครออนไลน์
มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี
ชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิประชาร่วมใจ อาเภอทุ่งสง
มูลนิธิกู้ภัยบางปู811
ประดู่อาสาพยาบาล
อาสากู้ชีพ-กู้ภัย อ.หัวไทร
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในการวิจั ย เชิงคุณ ภาพ ผู้ วิจัย ใช้วิ ธีการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็บ ข้ อ มู ล
ประกอบไปด้ วยประเด็น คาถาม แบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่ อให้ แหล่ งข้อมูล มี
อิสระ ในการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ โดย แบ่ง ชุดคาถามตามกลุ่มประชากรที่จะ
ศึกษา ดังนี้
1.คาถามสาหรับตัวแทนแทนจากนักข่าวพลเมืองที่มีตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัญหาในการนาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยนักข่าวพลเมือง
1) ท่านให้ความสาคัญเกี่ยวกับเด็ก ในการที่จะนาเสนอข่าว มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
2) ท่านนาเสนอข่าวเด็กในลักษณะใด มีข่าวประเภทใดบ้าง
3) ประเภทของข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่จาเป็นต้องนาเสนอ
4) บทบาทของนักข่าวพลเมืองในการคัดกรองข่าวก่อนนาเสนอเป็นอย่างไร
5) ขั้นตอนและกระบวนการ การนาเสนอข่าวเป็นอย่างไร
6) ปัญหาและอุปสรรคในการนาเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็กมีอะไรบ้าง
7) ผลกระทบในการนาเสนอภาพข่าวและเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวกับเด็ก ในแง่ของนักข่าว
พลเมือง และผลกระทบต่อเด็ก เป็นอย่างไร
8) ท่านคิดเห็นอย่างไร กับสถานการณ์ของนักข่าวพลเมืองหรือสื่อมวลชน ในการนาเสนอ
ข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
9) ความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการนาเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็ก
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ จริยธรรมจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอข่าวเด็ก
1) จริยธรรมและจรรยาบรรณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่นักข่าวพลเมืองอย่างไร
2) เลือกใช้จริยธรรมใดบ้างที่ใช้ตัดสินใจในการนาเสนอข่าวเด็ก และหลักในการนาเสนอ
ข่าวเด็ก ควรคานึงถึงสิ่งใดบ้าง
3) ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทางานของนักข่าวพลเมืองที่ไม่เหมาะสม หรือ
ขัดต่อแนวปฏิบัติ ในการนาเสนอข่าวเด็ก
4) ท่านคิดว่าควรมีมาตรการหรือวิธีแก้ไขปัญหาแบบใด เพื่อลดการเสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิ
เด็ก
5) ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอย่างไร ในการเลือกตัดสินใจเสนอข่าวเด็ก
2.คาถามสาหรับตัวแทนนักข่าววิชาชีพ
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัญหาในการนาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยนักข่าวพลเมือง
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1) ท่านคิดเห็นอย่างไร กับสถานการณ์ของนักข่าวพลเมือง ในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ มี
อะไรบ้าง
3) นักข่าวพลเมืองมีความสาคัญมากน้อยเพียงใด ในแง่ของการสื่อสารในปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ จริยธรรมจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอข่าวเด็ก
1) จริยธรรมและจรรยาบรรณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่นักข่าวพลเมืองอย่างไร
2) การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณ มีอะไรบ้าง
3) หลักการสาคัญในการนาเสนอข่าวเด็ก ควรคานึงถึงสิ่งใดบ้าง เพราะเหตุใด
4) ท่านคิดว่าควรมีมาตรการหรือวิธีแก้ไขปัญหาแบบใด เพื่อลดการเสนอข่าวของนักข่าว
พลเมืองที่ละเมิดสิทธิเด็ก
5) ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอย่างไร ในการเลือกตัดสินใจเสนอข่าวเด็ก
ของนักข่าวพลเมือง
3. คาถามสาหรับตัวแทนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัญหาในการนาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยนักข่าวพลเมือง
1) ท่านคิดเห็นอย่างไร กับสถานการณ์ของนักข่าวพลเมือง ในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ มี
อะไรบ้าง
3) นักข่าวพลเมืองมีความสาคัญมากน้อยเพียงใด ในแง่ของการสื่อสารในปัจจุบัน
4) ท่านคิดว่า นักข่าวพลเมือง มีความน่าเชื่อถือ มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ จริยธรรมจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอข่าวเด็ก
1) จริยธรรมและจรรยาบรรณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่นักข่าวพลเมืองอย่างไร
2) การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณ มีอะไรบ้าง
3) หลักการสาคัญในการนาเสนอข่าวเด็ก ควรคานึงถึงสิ่งใดบ้าง เพราะเหตุใด
4) ท่านคิดว่าควรมีมาตรการหรือวิธีแก้ไขปัญหาแบบใด เพื่อลดการเสนอข่าวของ
นักข่าวพลเมืองที่ละเมิดสิทธิเด็ก
5) ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอย่างไร ในการเลือกตัดสินใจเสนอข่าวเด็ก
ของนักข่าวพลเมือง
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4. คาถามสาหรับตัวแทนนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัญหาในการนาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยนักข่าวพลเมือง
1) ท่านคิดเห็นอย่างไร กับสถานการณ์ของนักข่าวพลเมือง ในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
2) ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก และสังคม จากการนาเสนอ
ข่าวเด็ก ของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ มีอะไรบ้าง
3) นักข่าวพลเมืองมีความสาคัญมากน้อยเพียงใด ในแง่ของการสื่อสารในปัจจุบัน
4) ท่านคิดว่า นักข่าวพลเมือง มีความน่าเชื่อถือ มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ จริยธรรมจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอข่าวเด็ก
1) จริยธรรมและจรรยาบรรณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่นักข่าวพลเมืองอย่างไร
2) การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในปัจจุบัน ที่ไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณ มีอะไรบ้าง
3) หลักการสาคัญในการนาเสนอข่าวเด็ก ควรคานึงถึงสิ่งใดบ้าง เพราะเหตุใด
4) ท่านคิดว่าควรมีมาตรการหรือวิธีแก้ไขปัญหาแบบใด เพื่อลดการเสนอข่าวของ
นักข่าวพลเมืองที่ละเมิดสิทธิเด็ก
5) ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอย่างไร ในการเลือกตัดสินใจเสนอข่าวเด็ก
ของนักข่าวพลเมือง
3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงสารวจ
ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถาม โดยนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาสร้างเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ด้วยแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ที่ศึกษาแนวความคิดเห็น
จากแนวทางจริ ย ธรรมการน าเสนอข่ า วเด็ ก ของนั ก ข่ าวพลเมื อ งในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ โดยแบ่ ง
โครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามข้อมูลด้านการถูกร้องเรียน FACEBOOK FANPAGE
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการ
นาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นจากแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
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3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของการวิจัย
การวิจัย ในครั้งนี้ ใช้วิธีการการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า ด้านแหล่ งข้อมูล คือ มีผู้ ให้
ข้อมูล แบบหลากหลาย ได้แก่ แอดมินเพจนักข่าวพลเมือง นักข่าววิชาชีพ นักวิชาการด้านนิเทศ
ศาสตร์ และนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ต่างกันเพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กับการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารประกอบ รวมไปถึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสารวจ

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ
การศึกษาวิจัย เรื่อง จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1.การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็ น การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) โดยท าการสั ม ภาษณ์ จ ากผู้ ที่ ท างาน
เกี่ ย วข้ องกับ การน าเสนอข่ าวบนสื่ อสั งคมออนไลน์ ได้ แก่ นั กข่ าวพลเมื อ ง นั กข่ าววิช าชี พ และ
นักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน โดยใช้คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น ซึ่ง
นาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) หลังจากเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลโดยแยกเป็นประเด็น และถอดเทปที่บันทึกการ
สัมภาษณ์ พร้อมกับทาความเข้าใจ และวิเคราะห์ด้วยการนาแนวคิดและทฤษฏีมาเชื่อมโยง ด้วยวิธีเชิง
พรรณนา และนาข้อมูลดังกล่าว มาสรุปผล และทาแบบสอบถามเชิงสารวจในขั้นตอนต่อไป
2. การวิจัยเชิงสารวจ
การวิจัยเชิงสารวจ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และนาข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น ซึ่งนาไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) การใช้ข้อมูล
สถิติ ได้แก่ จานวน และค่าร้อยละ เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลด้าน
การถูกร้องเรียน FACEBOOK FANPAGE และ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าว
เด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการ
นาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผล
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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อันตรภาคชั้น = ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด
จานวนชั้น
= 5-1
5
= 0.8
จากการหาค่าเฉลี่ยดังกล่าว ผู้วิจัยนามาเปรียบเทียบเกณฑ์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
การยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ ตาม
ระดับคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเพื่อการวิจัยเรื่อง จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ได้แก่ ศึกษาปัญหาของการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง
ในสื่อสังคมออนไลน์ สร้างแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสม และศึกษาแนวความคิดเห็นจากกรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของ
นั กข่ าวพลเมื องในสื่ อสั งคมออนไลน์ ผู้ วิจั ย ได้ท าการวิจั ยโดยใช้รูป แบบการวิ จัย แบบผสมผสาน
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยทาการ
สัมภาษณ์ จ ากผู้ ที่ทางานเกี่ย วข้องกับการนาเสนอข่าวบนสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น นักข่าวพลเมือง
นั กข่าววิช าชีพ นั กวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้ น
จานวน 16 คน โดยใช้คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งนาไปสู่การวิ เคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้เทปบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์
และขั้น ตอนที่ ส อง เป็ น การวิจั ย เชิงส ารวจ (Survey) จากแอดมินเพจนักข่าวพลเมืองในสื่ อสั งคม
ออนไลน์ จานวน 30 คน โดยมีผลในการศึกษาวิจัย ดังนี้

4.1 ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กในสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
ส าหรับ คาถามในข้อนี้ ส ามารถแบ่งเป็น ประเด็ นคาถามย่อย ได้อีก 3 ข้อ คือ ปัญ หาและ
สาเหตุในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยนักข่าวพลเมือง ผลกระทบในการนาเสนอ
เนื้อหาและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเด็นต่างๆ ผ่านทางสื่อสั งคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์
4.1.1 ปัญหาและสาเหตุในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคาถามในข้อนี้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเด็น คือ ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง และ
สาเหตุของปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
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4.1.1.1 ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
นักข่าวพลเมืองของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง แบ่งได้เ ป็น 3 ความคิดเห็น คือ ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็ก ปัญหา
ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล และปัญหาด้านความเป็นกลาง
1) ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็ก
สาหรับประเด็นปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็ก ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความคิดเห็นที่
สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 13 จาก 16 คน ให้ความเห็นว่า ปัญหาการนาเสนอ
ข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือการละเมิดสิทธิเด็ก ทั้งรูปภาพและเนื้อหาข่าว
โดยมักจะไม่มีการเซ็นเซอร์ และปกปิดตัวตนของเด็กผู้เสียหาย ส่งผลให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ
ตามมาทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว ตลอดจนสังคม เนื่องจาก ข้อจากัดทางสื่อออนไลน์ที่ภาพจะปรากฏซ้า
ไม่ลบออกจากสื่อ ทาให้ ยากต่อการควบคุมและแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ จะทาให้ส่งผลต่อไปในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“ละเมิดสิทธิเด็ก ส่วนใหญ่โซเชียลสมั ยนี้ จะมีการขุดคุ้ยประวัติ ขุดคุ้ยรูปภาพ
ต่างๆ ซึ่งมองว่าไม่สมควรที่จะไปถึงขนาดนั้น บางทีเป็นรูปภาพ อย่างสื่อใหญ่
เอาไปเบลอหน้าแล้ว พลเมืองบางคนก็เอารูปภาพ เอาประวัติ เอาที่อยู่มาโพสต์
บางทีมันก็เป็ น เรื่องที่ไม่ส มควร” แอดมินเพจชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่
(สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2560)
“ก็ยังมีการนาเสนอเยอะมาก เมื่อเทียบกับสมัยก่อนก็นาเสนอที่ละเมิดสิทธิเด็ก
ก็มากกว่า ก็ยั งเยอะที่ ไม่ค านึ งถึงการเซ็น เซอร์ห รือ สิ ท ธิมนุ ษ ยชน สิ ท ธิของ
เยาวชน เยอะมากเลย” แอดมิ น เพจเรารั ก แปดริ้ ว Welove8riew.com
(สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“นักข่าวพลเมือง คือการที่เขาส่งข่าวหรือเผยแพร่ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
เขาไม่ได้คิดถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพราะนี่คือพื้นฐานเลย
ทีนี้จากปัญหาพื้นฐานก็จะส่งผลมาสู่เรื่องการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่
คานึ งถึ งสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล นั ก ข่ าวพลเมื อง สนใจข่ าวแต่ไม่ ได้ ส นใจเรื่อ งสิ ท ธิ
มนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคล โดยเฉพาะกับเด็ก ซึ่งจะต้องได้รับการปกป้อง
คุ้ ม ครองเป็ น พิ เศษ ถ้ า อย่ า งนั้ น แล้ ว จะมี ปั ญ หาหมดทุ ก อย่ า ง” บรรยงค์
สุวรรณผ่อง (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
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“ก็ คื อ การส่ ง ต่ อ ภาพ ความรุ น แรง การตบตี นั่ น คื อ การละเมิ ด สิ ท ธิเด็ ก มี
ผลกระทบมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัดจะเยอะมาก ตรงนี้ละเมิดสิทธิความ
เป็นมนุษย์ของบุคคลทั่วไปด้วย”เชษฐา มั่นคง (สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2560)
“บางที เด็กถูกข่มขืนหรือถูกลากไป ลักพาตัวไปทามิดีมิร้าย ทุกคนก็ช่วยกัน
หมด พอช่วยกันหมดก็กระจายไป ทีนี้อินเทอร์เน็ตมันร้ายกาจอย่างหนึ่งคือ พอ
มันกระจายไปแล้ว ลงรูปลงหน้าตาไปแล้ว เอาคืนแทบไมได้ มันอยู่ในเซิฟเวอร์
ทั่วไปเลย ซึ่งใครมาดูทีหลังก็ได้ อันนี้มันต่างจากพวกออนแอร์ เพราะออนแอร์
นี่ลบเทปทิ้ง ไม่นามาเสนอใหม่ นี่มันกากับดูแลได้ แต่ว่าละเมิดจริยธรรมใน
อินเทอร์เน็ต ในสื่อออนไลน์ มันอยู่อย่างนั้น ” สุรชัย ปานน้อย (สัมภาษณ์ , 8
สิงหาคม 2560)
“เรื่องของการละเมิด เด็กถูกข่มขี่ เด็กถูกแขวนคอ อุบัติเหตุ เห็นบ่อยมากใน
เพจ การละเมิดรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ เห็นหน้าเด็กเต็มที่ แม่กาลังเป็นลม เราจะ
เห็นภาพพวกนี้ประจา การเยียวยาในด้านจิตใจของครอบครัว จะเป็นปัญหา
ระยะยาว ภาพพวกนี้มันใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าจะหายหลอน อันนี้เป็นเรื่องของ
การทารุณกรรมจิตใจของพ่อแม่ และถ้าคนไหนตัดไม่ออกมีลูกคนเดียว พ่อแม่
อาจจะมี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต เพราะการฝั งของภาพ เพราะภาพยั งไงมั น ก็ ไม่
หายไปจากออนไลน์” ทองพูล บัวศรี (สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2560)
2) ปัญหาด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สาหรับประเด็นปัญหาด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
หลักได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 6 จาก 16 คน โดยมีความ
คิดเห็นว่า นักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่ มักจะมองข้ามเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ เน้นความ
รวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งอาจมีการแต่งเติมเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และมีการ
ใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไป ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“แต่สิ่งที่เขาลืมคือ ข้อเท็จจริง คือ บางที สิ่งที่โพสต์ไป มันจริงหรือเปล่าไม่รู้ แต่
คนที่เขาอ่านมันเกิดอารมณ์ร่วมด้วย มันเกิดอะไรหลายๆ อย่าง และเกิดการ
แชร์ต่อๆไป จนสุดท้ายแล้ว นักข่าวเอาเรื่องนี้ไปสื บ คือ นักข่าวพลเมืองเป็น
นักข่าวได้ แต่นาเสนอข่าวด้านเดียว ก็คือพอเจอเหตุ การณ์อย่างนี้ก็โพสต์แชร์
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แสดงความคิดเห็นเลย แต่มันไม่ใช่เนื้อข่าว มันไม่ใช่การรายงานข้อเท็จจริง มัน
คือการใส่ความเห็นลงไป” นันทพร ทาวะระ (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“แต่เมื่อไหร่ที่แพร่ไปที่สาธารณะคาถามแรกก็ต้องถามว่าจริงไม่จริง อันนี้เป็น
เรื่องใหญ่เลยที่เห็นเนี่ยจริงหรือไม่จริง เพราะขณะนี้มันมีการเผยแพร่ข่าวแบบนี้
เยอะมาก จนแม้กระทั่งผมเอง ก็ไม่แน่ใจว่าทุกข่าวจริงไม่จริงที่เห็น พอมันมีการ
สร้ างข่าวขึ้น มาได้ เยอะมากเหมื อนกั น ซึ่ งมั น เลยกลายเป็ น ว่าขณะนี้ทุ ก คน
สามารถเป็นพระเอกนางเอกเป็นผู้นาเสนอได้ทั้งนั้นจนเราไม่ สามารถรู้ได้ว่าสิ่ง
นั้น จริง หรือ เท็จ” วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2560)
“นักข่าวพลเมืองในโลกออนไลน์ก็รายงานข่าวของเขา เขาก็เขียนไปในเพจทั้ง
ดังและไม่ดัง เสร็จแล้วนักข่าววิชาชีพไปหยิบมาทาข่าว บางครั้งนักข่าววิชาชีพ
ไม่ได้ลงไปดูข้อมูลจริง เขียนตามไปอย่างนั้น จนทาให้ หลายองค์กรเกิดความ
เสียหายได้ เพราะว่าไมได้ข้อมูลจริง จนบางครั้งเกิดปัญหา เกิดการฟ้องร้อง เขา
ก็โยนมาให้คนที่เขียนเพจบอกว่าเอามาจากเพจนี้ นักข่าวพลเมืองมีเป็นสิ่งที่ดี
แต่เขียนมันเกินความจริงหรือไม่ ตรวจสอบบ้างหรือไม่ ไม่อยากอ้างหลายๆเพจ
บางเพจเขียนไปแล้วค่อยมาขอโทษ แต่จะทายังไงให้ภาพสังคมที่เสื่อมไปแล้ว
กลับมาไมได้” สุรชัย สุขเขียวอ่อน” (สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2560)
“เราเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่ต้องไม่พลิกข้อมูล บางทีไม่รู้เขาตายเพราะอะไร แต่
ก็คาดเดากันไปแล้วว่ามีปัญหาทางครอบครัว จริงในบางเรื่องแต่ไม่ควรใส่ความ
คิดเห็นลงไป มันไม่ได้ส่งผลแก่คนที่ตายไปแล้วนะ แต่มันส่งผลกับคนที่ยังอยู่ ”
ทองพูล บัวศรี (สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2560)
“ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีอะไรใน
โลกนี้ เชื่อถือได้ เราต้องเสพให้ มากกว่ าหนึ่งเสมอ นักข่าวพลเมืองในจังหวัด
เดียวกันยังพูดไม่เหมือนกันเลย” สกุลศรี ศรีสารคาม (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม
2560)
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3) ปัญหาด้านความเป็นกลาง
ส าหรั บ ประเด็ น ปั ญ หาด้ านความเป็ น กลาง ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั กได้ ให้ ค วามคิ ดเห็ น ที่
สอดคล้ องเป็ น ไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 3 จาก 16 คน มองว่า การนาเสนอข่าวเด็กของ
นักข่าวพลเมือง ยังขาดความเป็นกลาง โดยส่วนใหญ่ นักข่าวพลเมือง ยังนาเสนอข่าวไม่รอบด้าน
“แนวทางการนาเสนอของนักข่าวพลเมือง บางทีจะนาเสนอเฉพาะสิ่งที่เขาเห็น
รูป แบบการน าเสนอ ข้อความที่ที่ส่งออกไป อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้ นจริงก็ได้
เพราะเขาไม่ได้ถนัดในด้านการนาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการถ่าย บางทีก็ทาให้เห็น
แค่มุมภาพเดียว เมื่อเทียบกับนักข่าวอาชีพ และไม่ได้เป็นกลาง อาจจะบิดเบือน
หรือนาเสนอแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อชักจูง ” เยาวณัฐ เจียรดารงรัศมี (สัมภาษณ์ ,
7 สิงหาคม 2560)
“คนที่นาเสนอต้องระมัดระวัง นาเสนอให้เป็นกลาง คือเวลานาเสนอข่าวต้อง
นาเสนอที่เป็นกลาง หลายๆด้าน หลายๆ มุมมอง ต้องเปิดมุมมองให้มากที่สุด
เท่าที่จะเปิดได้ ต้องตั้งประเด็นให้หลากหลายที่สุด ไม่ใช่ตั้งประเด็นเจาะจง แล้ว
ไปพาดพิ งคนอื่ น บุ ค คลที่ ส าม ในขณะที่ มั น ยั ง ไม่ ชั ด เจน” เชษฐา มั่ น คง
(สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2560)
“เราก็ควรจะมีวิจารณญาณ ศึกษาข้อมูลในหลายๆด้าน ไม่ใช่ว่ามีคนมาโพสต์
แค่ด้านเดียว แล้วเราไปด่าเขาไปรุมประณามเขา ซึ่งที่จริงจากการโพสต์นั้นไม่ใช่
เรื่องจริง มัน เป็ นเพียงการนาเสนอแค่ด้านเดียว เราก็ควรจะหาข้อมูล ศึกษา
หลายๆอย่าง ใช้วิจารณญาณในการตัดสิน เพื่อจะได้ข้อเท็จจริง อย่าไปประเมิน
คนแค่ด้านเดียว เราควรจะฟังหลายๆด้านก่อนที่จะโพสต์ด่ากัน ไม่ใช่เอาสนุก
อย่างเดียว” แอดมินเพจชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่ (สัมภาษณ์ , 5 กันยายน
2560)
4.1.1.2 สาเหตุ ข องปั ญ หาในการน าเสนอข่ า วเด็ ก ผ่ า นสื่ อ สังคมออนไลน์ ข องนั ก ข่ า ว
พลเมือง
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถแบ่งสาเหตุของปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็ก
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมืองได้เป็น 8 สาเหตุ คือ สาเหตุที่เกิดจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ สาเหตุที่เกิดจาดการมีข้ออ้างให้กับตัวเอง สาเหตุที่เกิดจากการ
ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สาเหตุที่เกิดจากการไม่มีกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร สาเหตุที่เกิด
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จากอิทธิพลทางการตลาดเข้ามาครอบงา สาเหตุที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สาเหตุที่เกิดจาด
ค่านิ ย มในสั งคมและความต้องการของผู้ รับ สาร และสาเหตุ ที่เกิ ดจากข้อจากัดด้านบุ คลากรและ
เครื่องมือ
1) สาเหตุที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ
สาหรับสาเหตุที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความคิดเห็น ที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 11 จาก 16 คน
โดยการทาหน้าที่ของนักข่าวพลเมือง มีการให้ความเห็นจากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ว่า นักข่าว
พลเมืองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการนาเสนอ
ข่าว เนื่องจากพวกเขา ไม่ได้รั บการอบรมอย่างถูกต้องในด้านของนิเทศศาสตร์ และจริยธรรมสื่อ ดัง
จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“เมื่อพูดถึงนักข่าวพลเมือง เราต้องยอมรับในเรื่องที่เขาไม่ได้ยึดถือจริยธรรม
วิชาชีพ เพราะฉะนั้น ความน่าเชื่อถือของนักข่าวพลเมืองจึงไม่สามารถนามา
เทียบกับนักข่าววิชาชีพได้ มันจึงขึ้นอยู่กับเนื้อข่าวกับตัวนักข่าวพลเมืองที่คนใน
สื่อสังคมรู้จัก การได้รับการยอมรับในสิ่งที่เค้าทาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา มันถึง
เวลาแล้ ว ที่ นั ก ข่ า วพลเมื อ งต้ อ งมี เรื่ อ งจริ ย ธรรมและจรยาบรรณ ยกเว้ น
สมัครเล่นเฉยๆ แต่ถ้าอยากทางานให้สังคมจริงๆ ต้องพัฒนากระบวนการและ
การรายงานข่าว แล้ว ก็มีสั มมาอาชีวะรองลงมาจากนักข่าวอาชีพ ” บรรยงค์
สุวรรณผ่อง (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“นักข่าวอาชีพ ก็น่ าจะเป็ นคนที่รู้ห ลักการสื่ อข่าว หรือหลั กการทางวารสาร
ศาสตร์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวมถึ งคุ ณ ค่ า ข่ าว คุ ณ ภาพข่ าว ซึ่ งเรื่อ งพวกนี้ ม องว่ า
นักข่าวพลเมืองไม่มี หรือรู้ไม่จริง รู้ไม่ถูกต้อง แต่นักข่าวมืออาชีพต้องรู้จริง และ
ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้นักข่าวอาชีพควรจะทาข่าวได้ถูกต้องตามหลักการสื่อข่าว
ตามหลักการวารสารศาสตร์ มากกว่านักข่าวพลเมือง เชื่อว่า นักข่าวพลเมือง
ไม่รู้หลักสื่อจริยธรรมของสื่อมวลชน เขาไม่ได้สนใจที่จะทาตามจริยธรรมสาย
มวลชน เขาทาตามที่เขาต้องการของเขาเอง” วิโรจน์ ศรีหิรัญ (สัมภาษณ์ , 12
กันยายน 2560)
“นักข่าวพลเมืองในกลุ่มที่ไม่ผ่านการอบรม ไม่ผ่านการเรียนรู้กระบวนการทา
ข่าว อย่างจริงจัง และสิ่งที่หายไปคือ ความเข้าใจเรื่องจริยธรรม เขาไม่เข้าใจ
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เรื่อ งจริ ย ธรรม บทบาทหน้าที่ อัน พึ งประสงค์ข องสื่ อ ” สกุล ศรี ศรีส ารคาม
(สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
ความเห็ น ของนั กวิช าการด้านนิเทศศาสตร์ สอดคล้ องกับนั กข่าววิช าชีพ ที่ได้แสดงความ
คิดเห็นในแง่มุมการทางานของนักข่าวพลเมืองที่มองว่า นักข่าวพลเมืองไม่ได้รับการอบรมในด้านของ
การสื่อข่าวโดยตรงและความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นสิ่งสาคัญและ
สิ่งที่ควรจะเรียนรู้และศึกษา เพื่อที่จะนามาใช้ในการนาเสนอข่าวที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะ
เห็นได้จากการสัมภาษณ์
“นักข่าวพลเมืองเองก็เห็นแบบนี้ ทุกคนก็ลุกขึ้ นมาทาได้ ข้อจากัดไม่มีเพียงแต่
การยอมรับทางวิชาชีพที่ถูกจริยธรรม มันเป็นข้อจากัดโดยธรรมชาติเขา เพราะ
การที่เขากระโดดลงสู่อาชีพนี้หรืองานแบบนี้โดยไม่มีการเรียนรู้ก่อน มันก็เป็น
ข้อจากัดในตัว” สุรชัย ปานน้อย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
“สิ่งหนึ่งของนักข่าวพลเมือง คือ ไม่ได้ผ่านการให้ความรู้ หรือการอบรมในเรื่อง
ของจรรยาบรรณ” นันทพร ทาวะระ (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“บางอย่างเขาไม่ได้คิดไง ว่าสิ่งที่เขาทา อาจจะด้วยเขาไม่รู้ว่านี่มันผิด ว่ามัน
เป็นการละเมิด บางทีก็ระวังแล้ว มันอาจไม่ได้มีการทาความเข้าใจเรื่องสิทธิ เด็ก
ไง ความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งตรงนี้คือการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
จริ ย ธรรมจรรยาบรรณ”ขนิ ษ ฐา อมรเมศวริน ทร์ (สั ม ภาษณ์ , 15 กั น ยายน
2560)
“สิ่ งที่ค วรจะมี มากที่สุ ด คือ การสร้างความรู้ค วามเข้าใจในการน าเสนอข่าว
เช่น ข้อมูลที่ลึ ก พวกหลักการ เช่น การที่เราจะนาเสนออะไรก็ควรจะมีการ
ไตร่ตรอง ค้นหาข้อมูลให้ดีก่อน อาจจะแบบไม่ใช่จรรยาบรรณนักข่าวหรอก แต่
แค่เป็ นหลักศีลธรรมที่คุณโพสต์ คุณแชร์อะไรก็ควรจะมีกรอบศีลธรรมครอบ
เอาไว้” เยาวณัฐ เจียรดารงรัศมี (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2560)
นอกจากนี้ นักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน มีการให้ความเห็นว่า ในการนาเสนอข่าวเด็กของ
นั ก ข่ า วพลเมื อ งผ่ า นสื่ อ สั งคมออนไลน์ หากนั ก ข่ าวพลเมื อ งขาดความรู้ ค วามเข้ าใจในเรื่ อ งของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ จะส่งผลกระทบในการนาเสนอข่าวต่อตัวเด็กและสังคม ดังจะเห็นได้จาก
การสัมภาษณ์
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“ความจริงถ้าพูดถึงเทคนิคและประสบการณ์นั กข่าวอาชีพจะได้เปรียบอยู่แล้ว
เนื่ อ งจากว่า หนึ่ ง เขาจบมาโดยตรง และสอง เพราะเป็ น วิช าชี พ ของเขาที่
จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพและประสบการณ์พอสมควรและที่สาคัญโลกใบนี้
เป็นโลกที่มันแข่งการค้าสูงมากถ้านักข่าวที่ไม่เป็นวิชาชีพที่ดีพอ” วัลลภ ตัง
คณานุรักษ์ (สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2560)
“จรรยาบรรณในการที่ จ ะสื่ อ สารออกไปให้ ค นที่ ติ ด ตามงานเรา ให้ เขามี
ความรู้สึกเชิงบวกกับสิ่งที่เราเสนอไปอย่างไร อันนี้สาคัญ จรรยาบรรณ ดังนั้น
อบรมจรรยาบรรณสาหรับผู้สื่อข่าวแบบนี้ ควรจะต้องมี และกฎหมายก็ต้องมี
สาหรับที่คุณจะสื่อสาร จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความจาเป็นมาก กสทช.
ต้องมาอบรบ ถ้าใครในอนาคตข้างหน้าจะทาหน้าที่การสื่อสาร ว่าอะไรควรจะ
เสนอได้ ไม่ ได้ หรื อ ส่ งผลกระทบระยะยาว” ทองพู ล บั ว ศรี (สั มภาษณ์ , 8
กันยายน 2560)
สาหรับการทาหน้าที่ของนักข่าวพลเมือง นักข่าวพลเมือง มองว่าในบางเพจที่มีการนาเสนอ
ข่าวที่ไม่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ เนื่องมาจาก นักข่าวพลเมืองไม่ได้มีการอบรมหรือ
ได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าว ทาให้เนื้อหาข่าว หรือภาพที่ออกมา ยังคงมีกรณีการละเมิดสิทธิ อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“ถ้าเป็นเพจนักข่าวพลเมืองที่ไม่ได้เรียนเรื่องสื่อมาหรือไม่ได้อบรมมา ก็ยังเยอะ
ที่ไม่คานึงถึงการเซ็นเซอร์ห รือสิทธิมนุษยชน สิทธิของเยาวชน” แอดมินเพจ
เรารักแปดริ้ว Welove8riew.com (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“จริยธรรมจรรยาบรรณกับนักข่าวพลเมือง บางคนไม่มีความรู้ บางคนไม่เคยได้
ศึกษาด้านนี้ หวังแต่จะเอายอดไลค์ยอดแชร์ มันจะทาให้สังคมสื่อพลเมืองโลก
โซเชี ย ล เจอปั ญ หาขึ้ น ” แอดมิ น เพจชมรมคนกู้ ภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2560)
2) สาเหตุที่เกิดจากการมีข้ออ้างให้ตัวเอง
สาหรับสาเหตุที่เกิดจากการมีข้ออ้างให้ตัวเอง ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความคิดเห็นที่
สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 9 จาก 16 คน โดยปัจจุบัน การนาเสนอข่าวในเพจ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง โดยเฉพาะเพจกู้ภัย หรืออาสาสมัครต่างๆ เมื่อนาเสนอข่าว
ลงไปแล้ว มักจะระบุตอนท้ายด้วยว่า การนาเสนอข่าวดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่เป็นเพียงแค่
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นาเสนอเพื่อให้ ผู้อ่านไม่เกิดความประมาท หรือเพื่อเป็นวิทยาทานและอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิต ซึ่ง
พบว่า ในบางเพจก็มีการนาเสนอที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ อยู่แล้ว แต่อาจจะมี บาง
เพจที่ยังคงมีการนาเสนอที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิดังกล่าวอยู่ ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักจึงเล็งเห็นว่า ใน
กรณีการระบุท้ายข่าวดังกล่าว อาจเป็นข้ออ้างในการนาเสนอเรื่องราวที่ไม่สอดคล้องหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“ความผิดมันเกิดขึ้นไปแล้ ว เหมือนโดนต่อยหน้า แล้วบอกว่า ซ้อมต่อย เขียน
ไปก็เท่านั้น ถ้าเกิดเขาฟ้องมันก็ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” แอดมินเพจ เรารัก
แปดริ้ว Welove8riew.com (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“บางครั้งในเพจเราจะนาเสนอเลยว่า การนาเสนอในครั้งนี้ แค่เป็นวิทยาทานให้
คนที่เข้ามาดูเท่านั้ น จะไม่มีผลกับทางคดี ถ้ามีผลกับทางคดีจะไม่รับผิดชอบ
ถ้าเป็นลักษณะเพจ การนาเสนอของแอดมินหรือหลายๆเพจของทางกู้ภัยเขาก็
จะลงแบบนี้ ไว้ เพื่อกัน ไว้ก่อนเพื่ อจะได้ไม่เป็นผลกระทบ” แอดมินเพจศูน ย์
ข่าว-ภาพ สว่างจรรยาธรรม (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2560)
“ทางเพจกู้ภัยส่วนใหญ่จะมี เป็นการนาเสนอภาพอุบัติเหตุเพื่อเป็นวิทยาทาน
เพื่อความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ประมาท ไม่มีเจตนาในการนาเสนอ เป็นการชี้นา
หรืออะไรยังไง แต่รูปที่ลงไปก็เซ็นเซอร์แล้วแต่ก็มีการเขียนกากับไว้ด้วย” แอด
มินเพจชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่ (สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2560)
“เป็นวิทยาทาน เป็นอุทาหรณ์น่ะได้ แต่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจริง ภาพจริง ควร
จะเป็ น เรื่ อ งสมมติ ขึ้ น มา หมู่ บ้ า น จั ง หวั ด ก็ ต้ อ งสมมติ ขึ้ น มาแล้ ว ให้ เป็ น
วิทยาทาน แต่ถ้าบอกข้อมูลตรง ครบถ้วน ต่อให้บอกว่าเป็นวิทยาทาน แต่คุณ
ได้ละเมิดสิทธิเขาไปแล้ว” เชษฐา มั่นคง (สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2560)
“ข้ออ้าง มันเป็น ข้ออ้างเพื่อหลีกเหลี่ยง เพื่อจะเอาภาพจริง แต่ทาผิดไปแล้ ว
แล้ ว พอไปถามต้น เรื่ อง บอกว่าไม่ได้ มี เจตนา ก็ค นอื่ น เขาไปเผยแพร่ต่อ ไม่
เจตนาได้อย่างไร ก็ลงเป็นคนแรก ควรทาให้เรียบร้อย ก่อนที่จะลง ไป เอาในสิ่ง
ที่เป็นคุณงามความดี เอาไปลงดีกว่า” ทองพูล บัวศรี (สัมภาษณ์ , 8 กันยายน
2560)
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“มันรู้แต่ว่ายังขายได้อยู่ มันก็ทาต่อ เพียงแต่อันนั้นเป็นช่องอธิบายว่าเขาก็รู้
แต่เป็นอะไรทานองนี้ แต่ที่จริงไม่ได้เลย ผิดเลย แต่เขาทาเป็นดอกจันทร์ เพื่อ
เป็นช่องออกทางการค้าเท่านั้นเอง”สุรชัย ปานน้อย (สัมภาษณ์ , 8 สิงหาคม
2560)
“เขาอาจะกลัวว่ามีอะไรที่หลุด มีอะไรที่ไม่ถูกต้องอีก ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาทาแล้ว
แต่ถ้าถามว่าต้องขอโทษไหม บางทีมันก็ไม่ต้องนะ เพราะเราก็รู้แล้วว่าเราทา
ข่าวเรื่องนี้เพราะอะไร เพื่อนาเสนอเป็นอุทาหรณ์อะไรมันก็ชัดอยู่แล้ว อาจจะ
ขอโทษก็ได้หรือไม่ขอโทษก็ได้ อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัว ถ้าเขาทาถูกต้องแล้วมัน
ก็ ไม่ มี อ ะไรผิ ด แล้ ว จะขอโทษใคร” ขนิ ษ ฐา อมรเมศวริน ทร์ (สั ม ภาษณ์ , 15
กันยายน 2560)
3) สาเหตุที่เกิดจากการขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
สาหรับ สาเหตุที่เกิดจากการขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้ให้ ข้อมูลหลั กได้ให้ ความคิดเห็ นที่
สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 8 จาก 16 คน ซึ่งมองว่า ปัญหาในการนาเสนอข่าว
เด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนหนึ่งมาจาก การขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ร่วมกัน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะที่ผ่านมา ยังไม่มีการวิจัยหรือผลการวิจัยที่สะท้อนแนวปฏิบัติใน
การนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองที่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานจริงได้
ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“น่าจะมีกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ออกมาควบคุมอย่างชัดเจน ว่าห้ามละเมิด ห้าม
อะไรต่างๆ หากมีแนวปฏิบัติชัดเจน คิดว่าช่วยแก้ปัญหา ต้องดูว่าเนื้อหาสาระมี
อะไรบ้ า ง คิ ด ว่ า ช่ ว ยได้ ” แอดมิ น เพจ ศู น ย์ ข่ า ว-ภาพ สว่ า งจรรยาธรรม
(สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2560)
“หากมีกรอบขึ้นมาก็ช่วยได้เยอะ ถ้ามีขอบเขต กฏระเบียบในการใช้สื่อโซเชียล
มองว่า จะทาให้การปลุกปั่น ยุแยงลดลงเยอะ บางทีข่าวเป็นเรื่องธรรมดา แต่
บางคนก็ปลุกปั่นให้เป็นกระแส เกลียดชังกันได้ เพราะสื่อโซเชียลมันไปไกลแล้ว
คิดว่าหลายคนได้รับผลกระทบจากตรงนี้ ” แอดมินเพจชมรมคนกู้ภัยจังหวัด
เชียงใหม่ (สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2560)
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“ควรจะมีจ ริย ธรรมส าหรับ นั กข่าวพลเมืองโดยเฉพาะ สุ ดท้ ายแล้ ว นั กข่าว
พลเมืองแต่ละภูมิภาคควรจะต้องมารวมตัวกันแล้วสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ในการนาเสนอข่าวออกมา” วิโรจน์ ศรีหิรัญ (สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2560)
“คนที่จะเป็นนักข่าวพลเมืองจะต้องมีกฎหมายเฉพาะ โดยตรงเข้ามา เกี่ยวข้อง
และให้ คุณ ยึดถือปฎิบั ติอันนั้น ไป” ทองพูล บัวศรี (สัมภาษณ์ , 8 กันยายน
2560)
“กรอบจริยธรรมที่ยังไม่ชัดและข้อปฏิบัติที่ยังไม่ถูก กลายเป็นจุดส่งเสริมให้พวก
เขาเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะไปเล่นนอกกรอบได้ กรอบจริยธรรมกลายเป็นตัว
อุปสรรค เพราะว่าสังคมเสพเขาด้วยความดิบ ความเถื่อน ไม่มีการสกรีน การ
แก้ไข อันนี้มันกลายเป็นเสน่ห์ของเขาส่วนที่คนดึงดูด มีให้ดูเยอะ” สุรชัย ปาน
น้อย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
4) สาเหตุที่เกิดจากการไม่มีกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร
สาหรับสาเหตุที่เกิดจากการไม่มีกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
หลักได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 8 จาก 16 คน โดยหากมอง
ในเชิงเปรีย บเทีย บระหว่างนั กข่าววิชาชีพกับนักข่าวพลเมือง ในแง่ของกระบวนการคัดกรองข่าว
นักข่าววิชาชีพมีบุคลากรในการที่จะคัดกรองเนื้อหาและรูปภาพก่อนนาเสนอ ทั้ง ตัวนักข่าว ช่างภาพ
ช่างตัดต่อ และ บรรณาธิการ โดยตรงนี้เป็นการการันตีได้ว่า ก่อนที่จะนาเสนอข่าวออกไป ต้องผ่าน
ขั้นตอนดังกล่าวก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ซึ่งในมุมมองการทางานของนักข่าวพลเมืองนั้น ไม่ได้
ผ่านกระบวนการขั้นตอนดังกล่าว เนื่องจาก ทางานอย่างอิสระ และทาหน้าที่ต่างๆ ด้วยตัวเอง ดัง จะ
เห็นได้จากการสัมภาษณ์
“ในส่วนนี้มองว่าบางครั้งบางเพจไม่มีการคัดกรอง ไม่มีการกลั่นกรองดีๆในการ
นาเสนอ มันจะมีผ ลกระทบกับผู้ เสียหายโดยตรง เกี่ยวกับคนที่เราเอามาลง
หลายๆคน มีผลกระทบกับเขา” แอดมินเพจ ศูนย์ ข่าว-ภาพ สว่างจรรยาธรรม
(สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2560)
“ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีเหตุ ส่วนใหญ่เราก็จะเดินทางไปตรวจสอบข้อมูล
ถ่ายรูป เก็บข้อมูลจากทางญาติจากคนรู้จักรอบข้าง เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่แน่ชัด
และเอามาประมวลเพื่อนาเสนออีกที ส่วนใหญ่ก็มีแอดมินหลักเป็นคนดูแล มี
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แอดมินน้องๆ ถ้ามีอะไรก็ต้องมาปรึกษาก่อน ถ้า เห็นว่าข้อมูลน่าสนใจ สามารถ
โพสต์ลงได้” แอดมินเพจชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่ (สัมภาษณ์, 5 กันยายน
2560)
“ความเป็น professional ของสื่อมันมีองค์กรกากับดูแล แล้วก็มันผ่านวิธีการ
คัดเลือกประเด็นการกรองสาร คือตัวองค์กร บก บกข่าว บกแต่ละหน้า เป็นคน
คิด create ประเด็นตามสถานการณ์เพื่อตอบสนอง อาเจนด้า ของสถานี อา
เจนด้ า ของรายการ อาเจนด้ า ของผู้ ป ระกอบการ” กุ ล ทิ พ ย์ ศาสตระรุ จิ
(สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“นักข่าววิชาชีพ อย่างที่บอกว่ามี บก. คอยควบคุมเนื้อหาที่ล่อแหลม แต่สังคม
ออนไลน์ที่เป็นนักข่าวพลเมือง จะต้องมีการควบคุ มกันเอง ช่วยกันดูแลกันเอง”
เชษฐา มั่นคง (สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2560)
“นั ก ข่าวพลเมื องไม่ ต้องกรอง ไม่ต้ องมี นโยบาย มีอิ ส ระในการนาเสนอ แต่
นักข่าวทีวีเนี่ย ทาอะไรก็ได้ที่ไม่กระทบกับนโยบายของสถานี มันก็จะมีกรอบ
ของมันในระดับหนึ่ง ก็มีขีดจากัดในการนาเสนอ นักข่าวพลเมืองสัมภาษณ์ด้าน
เดียวแล้วก็ออกเลย เค้าอาจจะไม่ได้มีการตรวจตราของข้อมูล เพราะเขาไม่ได้มี
ขั้น ตอนการทาข่าวหลายขั้นเหมือนสถานี โดยที่ไม่ไม่มีใครมาแนะนาหรือฟัง
ความคิ ด เห็ น ของใครหลายๆ คน ซึ่ ง ก็ อ อกไปแล้ ว ” นั น ทพร ทาวระ
(สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
5) สาเหตุที่เกิดจากอิทธิพลทางการตลาดเข้ามาครอบงา
สาหรับสาเหตุที่เกิดจากอิทธิพลทางการตลาดเข้ามาครอบงา ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่ 7 จาก 16 คน เห็นสอดคล้องกัน คือ หลายๆ เพจในสื่อสังคมออนไลน์ มีการนาเสนอข่าวภายใต้
อิทธิพลทางการตลาด โดยมักนาเสนอข่าวที่สอดแทรกเนื้อหาที่เร้าอารมณ์ ทั้งเนื้อหาข่าว และรูปภาพ
เพื่อให้ได้มาซึ่งจานวนยอดไลก์ ยอดแชร์ ยอดผู้เข้าชม ตลอดจนเรตติ้ง ทาให้ผู้รับสารเกิดความนิยม
และต่อยอดไปสู่ การมีรายได้โดยมีโฆษณาเข้ามาติดต่อ รวมไปถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าว นาไปสู่ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง ที่ละเลยในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
และผลกระทบของการนาเสนอที่มีต่อเด็ก ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
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“ที่จริงแล้วการทาข่าวต้องคานึงถึงผลกระทบด้วย ไม่ได้หาเรตติ้ง หาไลก์ อะไร
ประมาณนั้น แล้ว ความถูกต้องไม่สาคัญ มันไม่ใช่ เราต้องมีจรรยาบรรณ คือมัน
เล่ น ข่ า ว พอขายได้ เรตติ้ งเข้ า มา โฆษณาเข้ ามา ก็ ไม่ ค่ อ ยถู ก ใจเรื่อ งความ
ถูกต้อง” แอดมินเพจนครออนไลน์ (สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
“ข่าวที่เขาลง มักจะเป็นเรื่องจริงอยู่แล้ว แค่ใส่สีตีไข่ ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น เพจ
เขาก็จะได้รับความนิยมมากขึ้น ตัวเขาเองก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้น บางครั้งก็สงสัย
ว่าเขาทาตัวเองให้ดังทาเพื่ออะไร ความสะใจ ยอดไลก์ ยอดแชร์เยอะ สุดท้ายก็
มาถึงผลประโยชน์ ท างธุร กิ จ ” วิโ รจน์ ศรีหิ รัญ (สั ม ภาษณ์ , 12 กัน ยายน
2560)
“บางเรื่องเขาไม่รู้หรอกว่าเขาผิด กับอีกพวกหนึ่งคือ รู้ว่าผิด แต่ไม่ได้เงิน ก็ยัง
ไม่มีใครห้ามปรามโดยตรง มันก็จะนาไปสู่การที่ ทาไงให้ดราม่า ให้ขายได้ และ
เป็นที่น่าสนใจ โดยละเมิด หรือว่าทาร้ายเด็กซ้าเติม คือทาผิดจริยธรรมด้านเด็ก
มันค่อนข้างรุนแรง แต่ว่า เพื่อเรตติ้งหรือจานวนวิว ทาให้เขาละเลย ก็มีกลุ่ม
หนึ่ งก็ คือ ท าโดยไม่รู้ ว่ามั น ผิ ด กลุ่ มนี้ น่ าสนใจ พอไม่ รู้ว่ามัน ผิ ด แล้ ว มี ค นไป
อธิบ ายอย่ างเป็ น วิชาการ เขาก็จะปรับตัวเองอย่างรวดเร็วมาก กลุ่ มที่ดื้อดึง
เพราะมีรายได้ ก็ทาหูตึงไปข้างหนึ่ง คนทีเป็น regulator มันยังไม่มีไง” สุรชัย
ปานน้อย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
“อะไรที่มันดีๆ ก็จะอยู่ไม่รอด แต่ถ้าอยู่ รอดก็จะอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่หวือหวา ไม่ได้
หวังเรตติ้ง แต่ถ้าอะไรที่หวังเรตติ้ง ที่ต้องอยู่เพื่อความอยู่รอด และมีรายได้เข้า
มา พอมี ค นในเพจเยอะ ก็ มี โฆษณาเข้ า มา นั่ น แหละ” นั น ทพร ทาวะระ
(สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
6) สาเหตุที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์
สาหรับสาเหตุที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ ความคิดเห็นที่
สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 6 จาก 16 คน โดยมองว่าในการนาเสนอข่าว มีความ
ปรารถนาดีในการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นข่าว หรือประโยชน์ของสังคมในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยไม่ได้คานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนาเสนอ โดย เรื่องราวของเด็ก มัก
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และมีคนให้ความสนใจ นักข่าวพลเมืองจึงอาจคิดว่า การกระทาดังกล่าว เป็น
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กระบอกเสียงอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในแนวคิดนี้ สามารถ
จาแนก เป็น 2 ลักษณะ คือ นาเสนอความจริงแต่ไม่คานึงถึงผลกระทบ และ นาเสนอสิ่งที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบว่าจริง
- นาเสนอความจริงแต่ไม่คานึงถึงผลกระทบ
“บ่อยครั้งเกิดมาจากความปรารถนาดีที่ไม่เพียงนักข่าวพลเมือง รวมถึงมูลนิธิ
อะไรต่างๆ ด้วย ที่ถือโอกาสเอาเด็กมาเพื่อจะหาเงินองค์กร แล้วมูลนิธิได้ออก
ข่าว โดยเฉพาะนักข่าวพลเมือง บ่อยครั้งเหลือเกินที่ความปรารถนาดีกลายเป็น
การทาร้ายเด็ก” บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“เขาก็นาเสนอข่าวในแบบของเขา เขาไม่ได้สนใจว่า จาเป็นหรือ ไม่ เขานาเสนอ
ข้อมูลที่เราเรียกว่าข่าว ในเนื้อหา รูปแบบ วิธีการที่เขาคิดว่าเขาอยากนาเสนอ
เขาสนใจนาเสนอ เขาคงไม่ได้สนใจเรื่องผลกระทบมากกว่าความต้องการการ
นาเสนอข่าวส่วนตัว” วิโรจน์ ศรีหิรัญ (สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2560)
“นั กข่าวพลเมืองเห็ นปัญหาปุ๊ป ก็อยากจะรายงานคิดว่ามันเป็นประเด็นทาง
สังคมของฉันที่ต้องการที่จะช่วยเหลือสังคม ต้องการตรวจสอบ ต้องการโชว์ อัน
นี้ฉันไม่สนใจ ไม่กลัวอะไรแล้ว ” กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สัมภาษณ์, 9 กันยายน
2560)
“แม้จ ะน าเสนอเพื่ อเป็ น อุท าหรณ์ แต่ว่าเจตนาดี แต่วิธีการมั นอาจจะไม่ได้
เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ก็อาจจะไม่ตั้งใจเพราะไม่รู้ หรืออาจจะตั้งใจ แต่ว่ามัน
เป็นการละเมิดเด็กไปด้วย” ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ (สัมภาษณ์ , 15 กันยายน
2560)
- นาเสนอสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าจริง
“จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ ถ้ า มี กั บ นั ก ข่ า วพลเมื อ งก็ จ ะดี ควรจะมี
พ.ร.บ.คอมฯ เพราะบางคนเขียนไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ” สุรชัย สุข
เขียวอ่อน (สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2560)
“บางคนก็สนุกกับการแชร์ไปก่อนไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง บางคนก็มีแต่คลิป แต่ไม่ได้
รู้เนื้อข่าว แต่ก็แชร์ไปแล้ว บางทีเรานักข่าวพลเมือง อาจจะทาด้ วยความสนุก
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ความคิดเห็นส่วนตัว ที่มีอารมณ์ส่วนตัวมากกว่าจะมองว่ามันได้รับผลกระทบ
อะไรกลับมามากกว่า” นันทพร ทาวะระ (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
7) สาเหตุที่เกิดจากค่านิยมในสังคมและความต้องการของผู้รับสาร
สาหรับสาเหตุที่เกิดจากค่านิยมในสังคมและความต้องการของผู้รับสาร ผู้ให้ข้อมูล
หลักได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 5 จาก 16 คน โดยมองว่า
ปัจจุบันผู้รับสารมักสนใจที่จะเสพข่าวด้านลบมากกว่าข่าวด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเรื่องของ
ความก้าวร้าว รุนแรง เมื่อหลายๆสื่อ ทั้งสื่อหลักและสื่อทางเลือก นาเสนอมากขึ้นเรื่อยๆ จึงกลายเป็น
เรื่องปกติ ธรรมดา นาไปสู่ การเพิกเฉย และสังคมยอมรับได้ในที่สุด ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“อย่าลืมว่า ถ้าสิ่งดีๆ คนจะไม่ค่อยอ่าน สิ่งที่ไม่ดีคนจะต้องการดูมาก เหมือนคน
ท าดี ค นไม่ ค่ อ ยชอบรู้ เท่ าไหร่ พอคนท าชั่ ว คนอยากจะรู้ ” แอดมิ น เพจ นคร
ออนไลน์ (สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
“เรื่องดี ๆไม่ค่อยเป็นข่าว เรื่องร้ายๆมักเป็นข่าวที่ดี เด็กทาอะไรดี ๆไม่ค่อยเป็น
ข่าว”วิโรจน์ ศรีหิรัญ (สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2560)
“สุ ด ท้ า ยเรื่ อ งการละเมิ ด กลายเป็ น ความเคยชิ น เป็ น เรื่อ งปกติ ” สกุ ล ศรี ศรี ส ารคาม
(สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
“น่ากลัวที่สุดคือ เป็นความรุนแรงที่ยอมรับได้ในสังคมอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องชา
ชิน ซึ่งตรงนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรม วัฒนธรรมการเสพการรุนแรง การทา
ร้ายเด็ก เป็นเรื่องที่เพิกเฉยได้ ทนดูได้ ในที่สุดนาไปสู่การยอมรับได้ และก็ไม่
แปลก พอไม่แปลกสังคมก็ขาดทุน และนี่เป็นความเสียหาย ซึ่งรุนแรงสุด เพราะ
มันทาลาย norm ของสังคม วัฒนธรรม คุณธรรมของสังคม เหมือนกับเราชาชิน
กับความรุนแรงที่อยู่บนหน้าจอ ยุคหนึ่ง กว่าเราจะเอากลับมาได้มันยากมาก”
สุรชัย ปานน้อย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
ในขณะที่ ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 2 จาก 16 คน ให้ความเห็นว่า นอกจากความเพิกเฉย และ
การยอมรับได้ของสังคมในการบริโภคข่าวที่ไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมแล้ว ด้านความต้องการ
ของผู้รับสาร ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลในทิศทางการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมือง จนทาให้
การน าเสนอข่าว อาจมี การยื ดหยุ่ น ทั้ งกระบวนการได้ ม าของข่าวและการน าเสนอผ่ านสื่ อสั งคม
ออนไลน์
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“พลังของผู้บริโภคซึ่งกระหายที่จะรู้กดดันให้คนที่เป็นนักข่าวพลเมืองเป๋ไปได้
เพราะว่าต้องไปตอบสนอง นอกจากทางด้านการตลาดและสปอนเซอร์แล้ว ก็
ต้ องไปตอบสนองผู้ บ ริ โภคด้ ว ยนั้ น แหละ” สุ รชั ย ปานน้ อ ย (สั ม ภาษณ์ , 8
สิงหาคม 2560)
“ผู้เสพข่าวก็ไม่รู้ถึงสิทธิเด็ก บางทีเราทาตามใจทุกคนไม่ได้ ร้อยคนร้อยอย่าง
มันไม่มีใครมานั่งฟังสิ่งที่ถูกต้องหมดทุกคน ทุกคนก็เอาความมัน เอาความสนุก
เอาความอยากรู้ ข่าวเด็กมันพูดยาก ทาถูกจริง แต่อาจจะไม่ถูกใจ” ขนิษฐา
อมรเมศวรินทร์ (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2560)
8) สาเหตุที่เกิดจากข้อจากัดด้านบุคลากรและเครื่องมือ
สาหรับสาเหตุที่เกิดจากข้อจากัดด้านบุคลากรและเครื่องมือ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้
ความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นจานวน 5 จาก 16 คน มองว่า นักข่าวพลเมือง
มีข้อจากัดหลายๆด้าน เมื่อเทียบกับ นักข่าววิชาชีพ โดยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การทางานที่อิ สระ
ทาข่าวคนเดียว จึงทาได้แค่รายงานสถานการณ์แบบผิวเผิน ไม่ได้มีการตามต่อ หรือเจาะลึกประเด็น
รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีเพียงแค่กล้อง 1 ตัว หรือ โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถถ่ายแล้วเผยแพร่ผ่านทาง
สื่อออนไลน์ได้เลย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้ออานวย รวดเร็ว และง่ายต่อการ
เข้าถึง ซึ่งจากข้อจากัดที่กล่าวมานั้น นาไปสู่ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง ที่ทาให้
ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอออกไป ไม่มีมาตรฐานหรือคุณภาพเทียบเท่ากับนักข่าววิชาชีพ ดังจะเห็นได้
จากการสัมภาษณ์
“บางประเด็น มันมีผลต่อสังคม บางทีถ้าเราปูประเด็นอยู่คนเดียวบางทีมันก็ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเกิดว่าทุกๆคนช่วยทาข่าว มันก็เหมือนกับว่า ข่าวมันก็
จะใหญ่และได้รับการเปลี่ยนแปลง ข่าวเด็กก็ยังน้อยอยู่ เพราะตอนนี้ผมควบคุม
อยู่คนเดียว คือ มีข่าวเด็กแค่ ราวๆ 10% เพราะว่าเรายังไม่มีนักข่าวแบบเจาะ
ประเด็น ส่วนใหญ่ก็รายงานข่าวทั่วไปที่เกิดขึ้นประจาวันในพื้นที่ ” แอดมินเพจ
เรารักแปดริ้ว Welove8riew.com (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“มีข้อจากัดในเรื่องฝีไม้ลายมือเทคนิครวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือด้วยมันอาจจะ
ทาให้ ห ลายเรื่ องเนื้ อหาดีแ ต่ว่าวิธีก ารน าเสนออาจจะไม่ดี เท่ ามื ออาชี พ หรือ
อาจจะไม่คมชัด มันมีทั้งข้ออ่อน และข้อเสียที่ต่างกัน ” วัลลภ ตังคณานุรักษ์
(สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2560)
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“นั กข่าวพลเมือง มัน เป็ น อิสระ มันลงทุนต่า มันเป็น สมบัติ มันเป็น สื่อของ
ประชาชนอย่างง่ายดาย กล้องราคาไม่เท่าไหร่ ใช้กล้องมือถือก็ได้ เซิฟเวอร์ ก็มี
เซิฟเวอร์ฟรีๆ มีบริการทางโซเชียล ไลน์ เฟสบุ๊ค ยูทูป ใครๆก็ลุกขึ้นมาทาได้ แต่
ในข้อจากัดทางเทคโนโลยี ทางเครื่องมือ ทางเงินทุน ทางเวลา ต่างๆ เขาน้อย
กว่ามากเลย” สุรชัย ปานน้อย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
“การท างานเราไม่ ได้ท างานคนเดียว นักข่าวพลเมืองทางานคนเดียว คือ มี
กล้องก็ถ่ายได้แล้ว ใช้โทรศัพท์ถ่าย ตัดต่อก็ตัดคนเดียว แต่สื่อทีวี สื่อหลักๆ มี
ช่างภาพ ถ้ าเราจะไม่ ให้ เห็ น หน้ าเด็ ก เราก็ ค งจะคุ ย กั บ คนในที ม เราก่ อ นลง
พื้นที่” นันทพร ทาวะระ (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“ความเป็ น นั ก ข่ า วพลเมื อ ง มั น คื อ ความเป็ น อิ ส ระ มั น ไม่ มี อ ะไรมาบั งคั บ
อยากจะทาอยากจะรายงานอะไรก็ได้ ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคร เขาไม่มีข้อจากัดใน
เรื่องการบังคับวิชาชีพ อยู่แล้วว่า เขาอยากเห็นอะไร เขารายงาน เขาเจออะไร
เขารายงาน” ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2560)
ในขณะเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 ใน 16 มองว่า นอกเหนือข้อจากัดในด้านอุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยีแล้ว การได้มาของข่าว ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่นักข่าวพลเมืองยอมรับว่า บางครั้งไม่ได้ลงทาข่าว
เอง มีสมาชิกในแฟนเพจส่งมาให้ และบางครั้งประเมินข่าวว่า ยังไม่มีผลกระทบมากพอที่จะลงไปทา
ข่าวเอง ดังจะเห็นจากการสัมภาษณ์
“ส่วนใหญ่เพื่อนส่งข่าวมาให้ เพราะไม่ค่อยได้ลงทาข่าวเอง แต่ทาข่าวเองก็มี ก็
มีส่งข้อมูลมาให้ทางในบ๊อกซ์ พอส่งมาเราก็ส่งไป ส่วนน้อยที่จะลงพื้นที่ เพราะ
เสียเวลา ส่วนมากก็สิ่งลิงค์มาให้ ส่งมาทางอินบ๊อกซ์แล้วก็เข้าไปดู” แอดมินเพจ
นครออนไลน์ (สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
“ชาวบ้านจะส่งเรื่องมาก่อน ส่วนใหญ่จะอินบ๊อกซ์ เราก็ต้องคัดกรองก่อนว่า
บางประเด็น เราไม่ต้องลงพื้นที่ก็ได้ เช่น การร้องเรียนบางอย่างที่เราพอจะ
รับทราบมา เราสัมภาษณ์จากเขา เราขอข้อมูลภาพ ก็ค่อนข้างเพียงพอแล้ว มัน
ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะลงพื้นที่ทาข่าว เป็ นเรื่องใหญ่โต ในเรื่องที่ต้องลงพื้นทีได้
เนี่ยเราก็จะสัมภาษณ์ จนได้ข้อมูลที่ค่อนข้างแน่ชัด อย่างบางเรื่องที่ร้องเรียนมา
เราอาจไม่ได้ลงพื้นที่เลยในครั้งแรก เราก็ต้องเก็บประเด็นนี้ไว้ก่อน แต่ถ้ามีคน
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ส่งมาเป็นครั้งที่สอง ส่งมาหลายคน เราค่อนข้างแน่ใจแล้วว่ามัน เป็นจริง เราก็
ตามเรื่องต่อไป แต่ถ้าเกิดเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เด็กดี ช่วยเปลี่ยนล้อยาง
เราก็ต้องขอข้อมูลติดต่อ เพื่อที่จะลงสัมภาษณ์ เราพิจารณาเอง” แอดมินเพจ
เรารักแปดริ้ว Welove8riew.com (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
4.1.2 ผลกระทบในการนาเสนอเนื้อหาและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเด็นต่างๆ
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
สาหรับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคาถามในข้อนี้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัย สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลกระทบด้านบวก และผลกระทบด้านลบ
4.1.2.1 ผลกระทบด้านบวก
สาหรับการทาหน้าที่นาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้ข้อมูล
หลั ก 5 ใน 16 มองว่ า นั ก ข่ า วพลเมื อ ง เป็ น สื่ อ ใหม่ แ ละสื่ อ ทางเลื อ กที่ ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และนาเสนอข่าวสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับเด็ก และมีพลังมหาศาลในการสร้างการเข้าถึง
และการรับรู้ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“ผลกระทบมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ผลกระทบเรื่องของ ข่าวเด็กไร้สัญชาติ
ที่ติดกับชายแดนพม่า ก็จะเกิดการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้น การนาเสนอข่าว มันก็
จะมีแง่ดีของมันคือ โอเค ภาครัฐถ้ารู้แล้ วก็เข้ามาช่วยเหลือ มาจัดแจงให้เด็ก
จากที่ไม่มีสัญชาติก็ให้มีสัญชาติ เข้ามามีสิทธิให้เหมือนกับเด็กไทยทั่วไป แต่ถ้า
คิดในมุมบวก มองในมุมมองเด็กเหล่านี้ก็อาจมีโอกาสมากขึ้นก็ได้ ” เยาวณั ฐ
เจียรดารงรัศมี (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2560)
“ข่าวบางอย่าง ภูมิภ าคเราไม่รู้ ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ามีนักข่าวพลเมืองแต่ล ะ
ชุมชนก็ถือเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น ซึ่งถ้าทาดี ก็ถือว่าเป็นเรื่อง
ดีๆ เกิดขึ้น” ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2560)
“ด้านดี มีโอกาสเผยแพร่ว่าใคร ทาอะไรที่ไหน อย่างไร ให้คนรู้จักมากขึ้น เป็ น
ข่าวประชาสั ม พั น ธ์ หรือ ต้อ งการให้ ค นช่ว ยเหลื อ ให้ รู้ว่าที่ นี่ ชี้ จุดให้ คนมา
ช่วยเหลือมากขึ้น คิดว่าเป็นการดี เพราะเป็นกระบอกเสียง มันทาให้เป็นการ
กระตุ้นการทางานของหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรม CSR สนับสนุนอื่นๆ คิด
ว่าดี ถ้าจะช่วยขับเคลื่อนในกระแสบวก ช่วยเป็นปากเป็นเสียง เพราะกระแส
หลักไม่เล่น สื่ อทางเลื อกจึงช่ว ยเราได้เยอะ สื่ อโซเชียลอาจจะพูดเป็นตอนๆ
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ในขณะที่สื่อหลักนาเสนอครั้งเดียวและจบเลย มันทาให้งานด้านเด็กมีการรับรู้
มากขึ้น ไม่ใช่วงใครวงมัน” ทองพูล บัวศรี (สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2560)
“นักข่าวพลเมืองส่วนช่วยได้เยอะ ถ้านาเสนอกิจกรรมดีๆ ของเด็กและเยาวชน
มันเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนให้เด็กคนอื่นๆ ได้เห็น และเลียนแบบพฤติกรรม
ดี ๆ แต่ ถ้ าน าเสนอภาพข่ าวเชิ งผลลบ เด็ ก ก็ ติ ด ภาพลบไป” เชษฐา มั่ น คง
(สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2560)
4.1.2.2. ผลกระทบด้านลบ
สาหรับการทาหน้าที่นาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้ข้อมูล
หลัก 11 ใน 16 มองว่า การนาเสนอข่าวเด็กนักข่าวพลเมือง ส่วนใหญ่นาไปสู่ผลกระทบในด้านลบ
ทั้งต่อตัวเด็กเอง ผู้ปกครอง ตลอดจนสังคม ในด้านของจิ ตใจ และการดารงชีวิตในระยะยาว รวมไป
ถึงตัวแอดมินเพจเอง ก็ทาให้ความน่าเชื่อถือในการนาเสนอข่าวลดน้อยลงไปด้วย ดังจะเห็นได้จาก
การสัมภาษณ์
“สาหรับเด็กเขาไม่สามารถปกครอง ปกป้องตนเองได้ เมื่อถูกละเมิดเขาก็ต้อง
มาฟ้องศาล เพราะกฏหมายไม่ได้เปิดให้ฟ้องศาลได้ เพราะเขายั งไม่บรรลุนิติ
ภาวะ เรื่องที่เกิด โดยเฉพาะเขาจะถูกกระทา แล้วพอโตขึ้น สังคมก็รู้จักเขา ทั้ง
ที่เขาไม่ได้เป็นผู้ก่อ เกิดจากคนอื่นมากระทาเขา ที่คือผลกระทบที่รุนแรงและ
ยิ่งใหญ่มาก” บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“ทั้งนักข่าวพลเมืองและนักข่าวมืออาชี พ ควรจะคิดถึงวิธีการเลือกรูปแบบใน
การเล่าเรื่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวให้มากที่สุด ไม่ให้เห็นชัด ไม่
จาเป็นต้องให้เห็นชัด การละเมิดสิทธิ คือการมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆ โดยลืม
คิดไปโดยที่เราไม่ใช่เด็ก ถ้าเรามองย้อนไปเรายังจะอยากให้เกิดขึ้นไหม” สกุล
ศรี ศรีสารคาม (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
“ ผลกระทบต่อตัวเด็ก ถ้ามันเป็นข่าวไม่ดี ถ้าคนรู้จักเด็กเขาคงจะอยากรู้ ก็คง
ไปถาม วันนั้นเห็นในคลิปตบกันเกิดอะไรขึ้นเหรอ ทานองนี้ ด้วยความสนุกปาก
คน เราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรกันบ้าง มีโอกาสก้าวล้าความเป็นส่วนตัว บางเรื่องเราก็
ไม่ อ ยากให้ ค นอื่ น รู้ เหมื อ นกั น อาจจะโดนล้ อ อายเพื่ อ น ที่ เขาต้ อ งมี ก าร
คุ้มครองสิทธิเด็กไง เวลามันเกิดผลกระทบแล้วจะแรงกว่าผู้ใหญ่ มันจะพีค มัน
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จะเครียดกว่า พอโดนถาม เด็กจะเครียด แล้วคงจะไปเล่าให้ใครต่อใครฟังอีก
แล้วในหมู่บ้านรู้จักกันหมด มันแทบจะไม่ต้องบอกเลยนะว่าบ้านหลังไหน ถ้ามี
พ่อออกมา ก็รู้เลยว่าลูกใคร มันเป็นอะไรที่พูดยากจริงๆ เพราะบางทีก็ละเมิดไม่
รู้ตัว” ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2560)
“องค์กรบางองค์กรต้องดูแลเด็กเป็นจานวนมาก และถ้าหากเขาลงว่าองค์กรนี้มี
ปัญหา เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทั้งๆที่มันอาจจะมีปัญหาแค่จุดไม่มาก ซึ่งเราสามารถ
แก้ไขได้ แต่เขาลงไปในภาพ ทาให้คนในสังคมมองว่าที่นี่ดูแลเด็กไม่ดี เป็นสถาน
เถื่อน ผลกระทบก็คือว่าภาพลักษณ์องค์กรเสียไป องค์กรเอกชนที่อยู่ได้ด้วยคน
สังคม สังคมหยุดสนับสนุนก็ส่งผลกระทบต่อเด็กอีก ห้าสิบหกสิบคน ร้อยคนจะ
อยู่ยังไง หากนาเสนอด้านลบเกี่ยวกับเด็กเสียหาย เด็กจะโดนผลกระทบ เรา
เรียกว่า ถูกกระทาซ้าสอง ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็แล้วแต่ ” สุรชัย สุขเขียว
อ่อน (สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2560)
“ไม่มีผลกระทบต่อตัวเรา เพราะเซ็นเซอร์หมดเลย จะลงรูปน้อย ถ้าไปในเชิง
ลบเราก็ จ ะเซ็ น เซอร์ ทุ ก อย่ างเท่ าที่ จ ะท าได้ ผลกระทบต่ อ เด็ ก มองว่ า ถ้ า
เซ็นเซอร์ก็ไม่มีผลกระทบอะไร แต่ถ้าเกิดเราพลาดหรือเราไม่ได้เซ็นเซอร์ ก็คือ
ครอบครัวเขาก็จ ะล าบาก เพราะถ้านาเสนอทางโซเชียลไม่ คานึงถึง พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ถ้าเกิดเราลงแล้วไม่มีการเซ็นเซอร์ก็จะเกิดการด่าทอ การ
ตามล่าหาตัว หรือไปสร้างความผิดให้กับครอบครัวของเด็กๆ ถ้าเกิดเราไม่ระวัง
หรือเราพลาด ประเด็นตรงนี้ จะโดนสังคมลงฑันฑ์โดยที่ไม่เป็นธรรม” แอดมิน
เพจเรารักแปดริ้ว Welove8riew.com (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
4.1.3 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคาถาม ในข้อนี้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2ความคิดเห็น คือ การให้การศึกษา และ ผู้บริโภคต้องช่วยกันตรวจสอบ
4.2.1 การให้การศึกษา
ส าหรั บ แนวความคิ ดนี้ ผู้ ให้ ข้ อมูล หลั กได้ ให้ ค วามคิด เห็ นที่ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปในแนวทาง
เดียวกันเป็ น จานวน 10 จาก 16 คน โดยมองว่า การให้ การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรก ที่ควร
นามาใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่มี
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ส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสื่อสาร มีหลักสูตรให้นักข่าวพลเมืองได้รับการอบรม มีการทาความเข้าใจที่
ตรงกัน ร่ วมกัน สร้างแนวปฏิ บั ติที่ ชัดเจน และมี ใบประกาศหรือใบรับ รองว่านัก ข่าวพลเมื องเพจ
ดังกล่าว เป็นเพจที่ผ่านการอบรม ก็จะส่ง ผลให้เพจที่เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการผลิตข่าวที่มี
คุณภาพ รวมทั้งผู้รับสารเองก็ได้เสพข่าวที่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
กากับดูแล ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“สถาบั นวิชาการก็ได้ มาช่วยกากับดูแลเขาให้มันดูดี มาช่วยพัฒ นาเขา มีใบ
ประกาศชัดเจน ทาให้ มัน ดูดี สถาบันการศึกษาของรัฐก็ไปขอทุน จาก สสส.
กสทช. ซึ่งพั ฒ นาเรื่ องนี้ โดยตรง จัด อบรมนั ก ข่าวพลเมื อง ให้ เป็ น หลั กสู ต ร
ชัดเจน” บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“ให้การศึกษาคน สังคม มีกระบวนการอะไรถูกอะไรผิด อะไรถูก อะไรควรทา
ไม่ควรทา ทา content ดีๆให้ และ องค์กรสื่อจะต้องช่วยกัน เพราะองค์กรสื่อ
นี้คนเหมารวม คนเหมารวมคนด่าสื่อ คนไม่ได้เหมารวมว่านักข่าวพลเมืองคนละ
แบบ คนคิดว่านักข่าวพลเมืองคือสื่อ อ่า เพราะฉะนั้นสื่อต้องช่วยกัน ถ้าคนไม่
เรียนก็ไม่รู้หรอก ทีสื่อนั้นสื่อนี้พวกนั้นไม่ได้อยู่ในองค์กร มันต้องช่วยกันกากับ
ดูแล” กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“ควรจะมีการให้ความรู้ ทาอะไรที่เป็นรูปแบบไม่ต้องถึงขั้นลงโทษ เฟสไหนที่ให้
ข้อมูลให้ข่าวที่ดี อยู่ในจรรยาบรรณ สังคมควรจะให้รางวัลเป็นแบบอย่าง ให้
มองว่ามีความน่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณ ไม่ใช่เอาเพียงความมันและความสนใจ
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เพราะเป็ น ความรู้ สึ ก ไม่ ดี ที่ ได้ เจอ” สุ ร ชั ย สุ ข เขี ย วอ่ อ น
(สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2560)
“ส่งเสริมด้านบวก ไป empower เขา เวลาเขาทาดี ก็ empower เขาด้านบวก
เข้าไว้ คือการ ให้การให้การศึกษานักข่าวพลเมือง ควรจะเป็ นยุทธศาสตร์หลัก
สกัดกั้น เป็ น ตารวจก็เป็ น การแก้ปัญ หาปลายน้า แต่การศึกษาจะมีใครลงทุ น
ขนาดนั้น ถ้ามีคนสารวจแล้วเจอว่าที่นี่เปิดเรียนฟรีมาเลย อบรมให้ ครึ่งวัน แล้ว
เอาใบรับรองให้ว่า เฟสบุ๊กคุณ เว็บไซต์นี้ ได้รับการรองรับว่ามีตราแล้ว มีดอก
พลับพลึงสีขาว ดอกมะลิสี ขาวติดไว้ ประมาณนี้ ก็รับรองโดยภาครัฐ แต่ภาครัฐ
ยังไม่เท่าไหร่นะ สถาบันการศึกษานี่แหละที่จะ empower มาก และให้พวกนี้
เรียนรู้กลไกนี้แล้วให้คนยอมรับ ว่าไม่ควรจะทาผิดอีก ทาถูกแล้วให้รางวัล ให้
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ใบรั บ รองคุ ณ ไป พี่ ม องว่ า กลไกนี้ จ ะช่ ว ยเยี ย วยาสั ง คม” สุ ร ชั ย ปานน้ อ ย
(สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
4.2.2 ผู้บริโภคต้องช่วยกันตรวจสอบ
ส าหรั บ แนวความคิด นี้ ผู้ ให้ ข้อ มู ล หลั ก ได้ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปใน
แนวทางเดียวกันเป็นจานวน 6 จาก 16 คน โดยมองว่าผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร หรือภาคประชาชน
เป็นผู้กากับการทางานของสื่อทุกประเภทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ต้อง
รู้เท่าทันสื่อ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่าการนาเสนอข่าวมีการละเมิด หรือไม่สอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมจรรยาบรรณ ก็ควรที่จะแนะนา หรือ ตักเตือนไปยังแอดมินเพจทันที ดังจะเห็นได้จาก
การสัมภาษณ์
“มองว่าในอนาคต มีหน่วยงานที่กากับดูแลเรื่องพวกนี้ ต้องเป็นสื่อภาค
ประชาชน ก็ต้องทาความเข้าใจต่อข้อปฏิบัติ ส่วนสื่อที่เป็นเพจสายมืด ก็
แล้วแต่ เขาต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าเขาพลาดมาเขาก็จะโดนฟ้องร้อง เราเป็น
เพจสังคมเชิงบวก เราก็ต้องยู่ในกรอบเดียวกัน”แอดมินเพจ เรารักแปดริ้ว
Welove8riew.com (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“สังคมต้องช่วยกันตรวจสอบ ให้คาแนะนากับสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องไหนที่ไม่ดี
ไม่ควร อันนี้ต้องกล้าที่จะวิจารณ์ตรงๆ คือไปคอมเม้นท์ ไปรีพอร์ตโดยตรง
อย่าปล่อยไปในระยะยาว หรือหน่วยงานที่ควบคุมโดยตรง เช่น กสทช. ถ้าสื่อ
กระแสหลักทาไม่ได้ หน่วยงานต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน
ครอบครัวเองก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย พ่อแม่ต้องบอกเด็กว่าเรื่องเนี้ย ถ้าถ่ายคลิป
ไป มันจะส่งผลไม่ดี อะไรอย่างนี้” เชษฐา มั่นคง (สัมภาษณ์, 12 กันยายน
2560)
“อะไรไม่ถูกต้อง ต้องชี้แจงค่ะ กรุณาชี้แจ้งไปเลย บอกเขาไป เลยว่าขอโทษนะ
คะ ขอเสนอแนะว่าการเสนอเผยแพร่แบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็น
การละเมิดศพ เป็นการละเมิดสิทธิ ญาติจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่ามันเกิด
อะไรขึ้นในส่วนตรงนี้จะได้ให้เขาได้เห็นว่ามีคนชี้แนะมีคนเฝ้าระวังอยู่นะ คือ
มีคนจับตามอง อธิบายเขาเลย ไม่ต้องรอช้า” ทองพูล บัวศรี (สัมภาษณ์, 8
กันยายน 2560
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4.2 แนวทางจริ ย ธรรมในการน าเสนอข่ า วเด็ ก ของนั ก ข่ า วพลเมื อ งในสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ที่เหมาะสม………………………………………………………….
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองใน
สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นปัญหาการ
นาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง ที่มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิและไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอยู่เป็นประจา คือ การเปิดเผยตัวตนของเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น
ได้แก่ เนื้อหาข่าว รูปภาพ เสียง และการได้มาของข่าว
1) เนื้อหาข่าว
สาหรับ เนื้อหาข่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความคิดเห็นสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จานวน 14จาก 16 คน ให้ความเห็นว่า การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง เนื้อหาข่าว เป็นสิ่งที่
อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตามหลักการรายงานข่าว 5W+H ได้แก่ ใคร ทาอะไร เมื่อใด ที่ไหน
ทาไม และอย่างไร โดยในส่วนของการกระทาที่ไม่ส อดคล้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สามารถจาแนกเป็น 2 ประเด็น คือ การเปิดเผยชื่อจริงและที่อยู่ของเด็ก และ การเปิดเผยชื่อจริงและ
ที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“เราเรี ย กว่ า ถู ก กระท าซ้ าสอง ถึ ง แม้ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งจริ ง ก็ แ ล้ ว แต่ นั ก ข่ า ว
พลเมืองเสนอข่าวทั่วไป แต่การเขียนของเขาบ่งบอกได้ห มดว่าใคร อยู่ที่ไหน
อย่างไร ความรู้สึกในใจจะถูกทาร้าย ดังนั้นก็ต้องมีจรรยาบรรณในการเขียน ซึ่ง
ข่าวทั่วไปจะไม่ลงชื่อจริง” สุรชัย สุขเขียวอ่อน (สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2560)
“ถ้ามันเป็นข่าวที่ส่งผลเสียกับเด็ก เราก็ไม่ควรทาอะไรที่ มันให้ระบุได้ถึงตัวตน
ของเด็ ก ไม่ ว่ า จะเป็ น หน้ า ชื่ อ บ้ า น พ่ อ แม่ บางที ไม่ เห็ น อะไรเลย แต่ เห็ น
บ้านเลขที่ ก็รู้แล้วอ่ะ บางทีมันก็ชั่วแว๊บหนึ่ง ถ้าเนื้อหา พวกนามสมมุติ แต่ใช้
ชื่อจริ ง แล้ ว จะสมมุ ติท าไม บางที น ามสมมุ ติ จริงๆ แต่ล งบ้ านเลขที่ ต าบล
อาเภอ จังหวัด ก็รู้ว่าเป็น ใครแล้ว ” ขนิษฐา อมรเมศวริ นทร์ (สัมภาษณ์ , 15
กันยายน 2560)
“ถ้ามี อ ายุ ต่ ากว่า 18 ไม่ ควรจะระบุ ชื่ อ ลงไป อาจจะๆไม่ ใช้ น ามสมมุ ติ แ ทน
ประมาณนั้น” เยาวณัฐ เจียรดารงรัศมี (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2560)
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“แม้แต่ในประเด็นพระพุทธศาสนาซึ่งดูแลกันด้วยเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นในวัด
และก็หลายเพจเลย ไม่ได้ปิ ดชื่อ เพราะความที่กระหายอยากรู้ว่าวัดไหน เณร
องค์ ไหน พระไหน มี ค วามจาเป็ น ไหม เขาชื่อ อะไร เขาเป็ น ใคร ถ้าบอกแค่
ผู้ ก ระท าผิ ด โดยไม่ ส าวถึ งตั ว เด็ ก ก็ ถื อ ว่ายั งพอรับ ได้ แค่ มั น เกิ ด เรื่อ งขึ้น ที่
กว้างๆได้ไหม จ.สกลนคร ไม่บอกตาบล ไม่บอกอาเภอ โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสกลนคร วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม อะไรต่างๆ แบบนี้แทน” สุรชัย
ปานน้อย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
“การเปิดเผยชื่อ นามสกุล จริงๆ คนทางานสื่อ ไม่บอกชื่อ แต่บอกชื่อหมู่บ้าน
อยู่ใกล้ห มู่บ้านนี้ เขาก็รู้แล้วว่าเป็นใคร มันเป็นการละเมิดสิทธิเด็กด้วยซ้าไป
เพราะว่ าเปิ ด เผยชื่ อ ก็ ถื อ ว่าผิ ด แล้ ว แต่ ไปบอก บรรยายละเอี ย ด อั น นี้ ต้ อ ง
ระมั ด ระวั ง แต่ ไม่ ว่ า เด็ ก จะเป็ น คนกระท า หรื อ ถู ก กระท าต้ อ งไม่ บ อกชื่ อ
นามสกุล หรือชื่อหมูบ้านด้วยซ้าไป เพราะมันเกิดผลกระทบ ” เชษฐา มั่นคง
(สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2560)
“ข่าวนักข่าวพลเมืองที่เป็นกระแสเด็ด เขาไม่รู้หรอกว่าต้องอย่างนั้น ต้องปิดชื่อ
ต่างๆ หรือเขารู้ เขาปิดชื่อ แต่เขาก็ดันบอกที่อยู่ หรือบอกชื่อพ่อแม่ แค่ชื่อหมู
บ้ า นก็ ไม่ เหลื อ แล้ ว มั น ไม่ ใ ช่ ชื่ อ อ าเภอที่ เดายาก” บรรยงค์ สุ ว รรณผ่ อ ง
(สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560
“ลงข่าว ชื่อนามสกุลเราก็จะเซ็นเซอร์ทั้ งหมด เพราะว่า ใช้นามสกุล แฝง ชื่อ
แฝ งทั้ งห ม ด แ ต่ อ ายุ เราล งอ ายุ จริ ง ” แ อ ด มิ น เพ จเรารั ก แ ป ด ริ้ ว
Welove8riew.com (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“เนื้ อ หาข่ า ว ภาพกั บ เนื้ อ หาต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ใช้ น ามสมมุ ติ ไป เอ บี เราไม่
เจาะจงว่า เด็กชายนี้ นามสกุลนี้ เพื่อป้องกันปัญ หาในการละเมิดความเป็น
ส่วนตัวของเด็ก และตัวเพจก็พลอยดูไม่ดีไปด้วย” แอดมินเพจ ศูนย์ ข่าว-ภาพ
สว่างจรรยาธรรม (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2560)
ในขณะเดีย วกัน ผู้ ให้ ข้อมู ล หลั ก 1 จาก 16 คน กลั บ มีค วามเห็ นว่า ในการน าเสนอส่ ว น
เนื้อหา อาจนาเสนอชื่อจริง แต่ไม่ระบุนามสกุล ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวเด็กได้แล้ว รวมไปถึง
การนาเสนอดังกล่าว ยังคงอรรถรสในการบริโภคข่าวไว้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
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“เราจะไม่ระบุนามสกุล ในข่าวที่มีผลเสียกับเด็ ก นามสมมติไม่เกี่ยวหรอก พี่ว่า
นะ ชื่อมันก็เหมือนกัน ทั่วประเทศ สมศักดิ์ทั่วประเทศ ถ้ามา นาย ก มันเสี ย
อารมณ์ พี่ว่า ตัดแค่นามสกุลออก และก็บ้านเลขที่ออก น่าจะพอแล้ว ตาบล
ออกก็ได้ มีแค่อาเภอ มันก็กว้างพอแล้ว ให้กว้างๆ ไม่ต้องมาเจาะจง ” แอดมิน
เพจ นครออนไลน์ (สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
2) รูปภาพ
ส าหรั บ รู ป ภาพ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ได้ ให้ ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งเป็ น ไปในแนวทาง
เดีย วกัน จ านวน 15 จาก 16 คน ให้ ความเห็ นว่า การนาเสนอรูปภาพในข่าวของนักข่าวพลเมือง
นับว่า เป็นสิ่งที่มักจะเกิดความผิดพลาดอยู่เสมอ เนื่องจาก อาจเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน
ในการที่ จ ะปกปิ ดตัว ตน และต้องการความรวดเร็ว จึงมักจะละเลยในส่ วนนี้ โดยการกระท าที่ไม่
สอดคล้ องตามหลั กจริย ธรรมและจรรยาบรรณ สามารถจาแนกเป็น 2 ประเด็น คือ การเปิดเผย
ใบหน้าของเด็ก และ การใบหน้าของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“ในกรณีที่ต้องขอภาพจากนักข่าวพลเมือง พวกโพสต์รูปเด็กโดนตีอะไรเนี๊ย เขา
ก็ไม่เบลออยู่แล้ว เด็กก็โดนตี เราก็เอามาเบลอเอง” ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์
(สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2560)
“การเปิ ดเผยใบหน้ าเด็ก การจ่อไมค์สั มภาษณ์ เด็ก สั มภาษณ์ ได้แต่ต้องถาม
ความสมัครใจ ถ้าเด็กเล็กยังตัดสินใจไม่ได้ ต้องถามพ่อแม่สมัครใจไหม ภาพ
เห็นชัดสุด เนื้อหาไม่เท่าไหร่ เราไม่บอกบ้านอยู่แล้ว เราบอกพิกัดเขาแค่บ้าน
ไป แต่ไม่บอกชื่อชื่อนามสกุล แต่ถ้าภาพมันเห็นชัดไง ทรงผม เสียง พอคนรู้จัก
เขาก็รู้ว่าเป็นใคร” นันทพร ทาวระ (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“ถ้าตามหลักสิทธิเด็ก ก็ไม่เปิดเผยใบหน้า ไม่เปิดเผยตัวตน ถ้าเห็นพ่อแม่เขา ก็
ไม่ ได้เหมื อนกัน อาจจะเชื่ อมโยงมาถึงลู ก สถานที่ ศึกษา โรงเรีย นของเขา”
เยาวณัฐ เจียรดารงรัศมี (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2560)
“การลงรู ป รู ป ภ าพ ที่ ชั ด วี ดี โ อ มั น ก็ คื อ ภ าพ เป็ น ป ระเภ ทเดี ย วกั น
ภาพเคลื่อนไหวกับภาพนิ่ง ทุกอย่างคือการสื่อสารที่มันลบไม่ได้แต่ถ้าเชิงบวกไม่
เสี ย หาย แต่ถ้ าเชิ งลบต้ องคิดให้ ม าก” วัล ลภ ตั งคณานุ รักษ์ (สั มภาษณ์ , 5
กันยายน 2560)
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“ถ้าเด็กมีความผิดเช่น ติดยา อาจจะเบลอหน้า ปิดหน้าปิดตา” แอดมินเพจ
นครออนไลน์ (สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
“เยอะที่ไม่คานึงถึงการเซ็นเซอร์หรือสิทธิมนุษยชน สิทธิของเยาวชน โดยที่เขา
ลงแล้วไม่เซนเซอร์เด็ก มีเด็กบาดเจ็บ หรือาจจะเป็นคดีต่างๆ บางทีเป็นคดีใหญ่
แต่ถ้าเด็กเป็นผู้เสียหาย บางทีเขาก็ลืม รูปภาพคือ จะเบลอทั้งหมด” แอดมิน
เพจเรารักแปดริ้ว Welove8riew.com (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“ที่เห็นบ่อยๆ คือ รูปภาพส่วนใหญ่จะไม่เซ็นเซอร์ ซึ่งหากภาพมันสุดวิสัย ก็ต้อง
เบลอภาพ เบลอศพ ถ้าเป็นเด็กเราก็ต้องเบลอหน้า หรือไม่ก็เราถ่ายให้น้องเค้า
หันหลังก็ได้ รูปเด็กทั้งหมดต้องเบลอ ทั้งสองทั้งข่าวดีและไม่ดี ถ้าเด็กอายุไม่ถึง
15 ปี เราต้องเบลอ ระมัดระวังมากที่สุดเลย ภาพ ห้ามนาเสนอภาพเด็กที่ไม่ถึง
15 ถ้าจะน าเสนอต้อ งหามุม ภาพอื่น ไม่ถ่ายหน้ าตรง หรือ ต้องเบลอ ก่อ น
น าเสนอ” แอดมิ น เพจ ศู น ย์ ข่ า ว-ภาพ สว่ า งจรรยาธรรม (สั ม ภาษณ์ , 2
กันยายน 2560)
3) เสียง
สาหรับเสียง ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความคิดเห็นสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จ านวน 2จาก 16 คน ให้ ค วามเห็ น ว่ า การเผยแพร่เสี ย ง ของเด็ ก ในข่ าวที่ น าเสนอโดยนั ก ข่ าว
พลเมือง เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรระมัดระวัง เนื่องจาก เสียงก็สามารถนาไปสู่การระบุตัวตนของเด็ก
ได้ว่า เป็ นใคร เพราะเมื่อมาประกอบเข้ากับ องค์ประกอบของข่าวอื่นๆ ทั้งเนื้อหาและภาพข่าว ก็
อาจจะท าให้ รู้ ว่ า เด็ ก ในข่ า วเป็ น ใคร โดยการกระท าที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งตามหลั ก จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ สามารถจาแนกเป็น 2 ประเด็น คือ การเปิดเผยใบหน้าของเด็ก และ การใบหน้าของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเบลอไหม บีบเสียงไหม แอบถ่ายข้างหลัง ไม่ระบุชื่อเด็ก
ชื่อพ่อแม่ ไม่ไปบอกพื้นที่ที่อยู่อาศัย เพราะมันจะเป็นการทาให้คนรู้ ” นันทพร
ทาวระ (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“ในส่วนของเสียง ถ้า เป็นไปได้ก็ไม่ควรใช้เสียงเด็ก คือใช้เสียงเด็กได้ แต่ต้องใส่
เสียงเอฟเฟกต์ เพราะว่าถ้าใช้เสียงจริงก็ทาให้รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใคร” ทองพูล
บัวศรี (สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2560)
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4) การได้มาของข่าว
สาหรับการได้มาของข่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ความคิดเห็นสอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันจานวน 2 จาก 16 คน ให้ความเห็นว่า นอกเหนือจาก เนื้อหา รูปภาพ
และเสียงแล้ว กระบวนการได้มาของข่าว ก็เป็นอีกประเด็นที่สาคัญ ที่ควรระมัดระวังใน
เรื่องของการขอความยิ น ยอม และขออนุ ญ าต เด็ก หรือผู้ ปกครอง ก่อนที่จะทาการ
สัมภาษณ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงคาถามในการสัมภาษณ์ก็เช่นกัน ควร
หลีกเลี่ยงคาถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก เพราะอาจส่งผลกระทบกระเทือนถึงจิตใจทั้ง
ต่อตัวเด็กเอง รวมถึงผู้รับสารด้วย ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์
“ต้องถามว่าพ่อแม่ยินยอมไหม เขาก็ตัดสินใจแทนเด็ก แต่ถึงพ่อแม่ไม่ยินยอม
เราก็ไม่ ป ล่ อ ยอยู่ แล้ ว นะ พี่ ก็ จ ะเลี่ ย งไปสั ม ภาษณ์ พ่ อแม่ แทนเด็ ก แต่ เด็ ก ก็
อาจจะถ่ายมือเขาเล่นของเล่น เขียนหนังสือ ถ่ายอุปกรณ์แทน แต่พ่อแม่ก็มีสิทธิ์
ไม่ให้เราสัมภาษณ์ได้เหมือนกัน และตอนนี้ผู้เสี ยหายมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการ
ออกมาแถลง มีสิทธิ์ในการที่ไม่ออกมาต่อหน้าสื่อ มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคาถาม แต่
ตัวสื่อเองอย่าว่าแต่สื่อพลเมืองเลย สื่อหลัก เมื่อก่อนคาดหวังว่าจะได้ประโยค
เด็ดๆ อยากเห็นน้าตาแม่ อะไรแบบนี้ คือ ณ ตอนนี้ สื่อก็หันกลับมาพูดกันเอง
ว่าทาอย่างนั้นทาไม ถามความรู้สึกทาไม ไม่มีประโยชน์อะไร” นันทพร ทาว
ระ (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
“ถ้าถามความรู้สึกนี่คือต้องด่าเลย ผิดเลย สิ่งที่คุณทาทาร้ายความรู้สึกเขามาก
ห้ามเลย เด็กเขาไม่เติบ โตมากพอที่จะคุ้มครองตนเองได้ เขาจะอธิบายไม่ได้
แล้วกลายเป็นเด็กที่โดนกรณีต่างๆ มันไม่มีจริยธรรมข้อไหนที่เขียนและระบุว่า
อนุญาตให้คุณทาอย่างนั้นได้ เพราะเด็กถ้าอายุต่ากว่าเกณฑ์แล้วไม่สามารถจะ
บอกสิ่ งที่ เขาท ามั น ผิ ด สมมุ ติ ถ้า บอกว่ าเราผิ ด หนู ผิ ด ไปแล้ ว โน่ น นี่ ก็ ยั ง
นาเสนอไม่ได้เลยนะ อ้าววันนั้นคุณโดนหลอกถามว่าให้ผิดนี่หว่า คุ ณยังไม่รู้ว่า
มันติดกับตัวคุณตลอดไป ซึ่งไม่มีประโยชน์กับสังคมเลย คุณก็เขียนเด็กอยู่ใน
กลุ่มที่ติดกาว แต่ไม่จาเป็นต้องไปสัมภาษณ์หรือเอาเสียงเขามา เอาหน้าตาเขา
มา” สุรชัย ปานน้อย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2560)
จากผลการวิจัย โดยการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 16 คน
4 กลุ่ม ได้แก่ นักข่าวพลเมือง นักข่าววิชาชีพ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และนักวิชาการด้านเด็ก
และเยาวชนสามารถจาแนก แนวทางจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสม เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปภาพ ด้านเสียงและด้านอื่นๆ ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงแนวทางจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แนวปฏิบัติ
ด้านเนื้อหา
1.ในกรณี ที่เป็ น ข่าวด้านลบ น าเสนอ ชื่อ-สกุล ของเด็ก
เป็ น นามสมมุติ หากเป็ น ข่าวด้านบวก สามารถเปิดเผย
ข้อมูลได้
2.น าเสนอที่ อ ยู่ ข องเด็ ก ให้ ก ว้ า ง ไม่ ล งรายละเอี ย ด ที่
สามารถรู้ ได้ ว่ า เด็ ก เป็ น ใคร อาศั ย อยู่ ที่ ใด เช่ น ต าบล
หมู่บ้าน บ้านเลขที่
3.ไม่ เปิ ด เผยตั ว ตนและข้ อ มู ล ของญาติ หรื อ หรื อ ผู้ ที่
สามารถทาให้ทราบได้ว่าเด็กเป็นใครอย่างชัดเจนโดย ชื่อ
ให้ใช้เป็นนามสมมุติ และ ที่อยู่ ให้ระบุให้กว้างๆ
4.พึ ง ระมั ด ระวั งเรื่ อ งการใช้ ภ าษาที่ รุ น แรง ไม่ อ ธิ บ าย
รายละเอียดแบบเจาะลึก ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ให้เกิด
ความอับอาย
5.นาเสนอเนื้อหา ข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่เต้าข่าว

ด้านรูปภาพ
6.หากเป็ น ข่ า วด้ า นลบ ห้ า มเผยแพร่ ภ าพของ เด็ ก
โดยตรง หรือภาพที่ทาให้เกิดความอับอาย ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ต้องใช้ภ าพตัวแทน ,ใช้มุมกล้อง หรือนาเสนอวิธี
อื่น เช่น กราฟิกหรือ การ์ตูน เป็ นต้น หากเป็นข่าวด้าน
บวก สามารถเปิดเผยข้อมูล และภาพเด็กได้

กรณีตัวอย่าง
เด็กชายเอ (นามสมมุติ)
เด็กหญิงบี (นามสมมุติ)
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท ในโรงเรียนเอกชน
ชื่อดังแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสกลนคร
มาดาของเด็กชายเอ (นามสมมุติ) ได้เข้า
เจ้งความดาเนินคดี กรณีล่วงละเมิดทาง
เพศ
สลด เด็กหญิงวัย 8 ขวบ เสียชีวิตอย่างมี
เงื่อนงา
น้ อ งปั ท เด็ ก กตั ญ ญู ช่ ว ยพ่ อ แม่ ส ร้ า ง
รายได้

หากเป็นข่าวด้านลบ ต้องเบลอหน้าเด็กที่
เป็นผู้ เสียหาย จากเหตุการณ์ นั้นๆ หาก
เป็ น ข่าวในเชิ งสร้างสรรค์ ข่ าวเด็ก ท าดี
กตัญญู สามารถเปิดเผยใบหน้าของเด็ก
ได้

7.หากเป็นข่าวด้านลบ ปิดบังใบหน้า และข้อมูลของญาติ ถ่ายภาพด้านหลังผู้ปกครองของเด็กขณะ
หรือ ผู้ที่สามารถทาให้ทราบได้ว่าเด็กเป็นใครอย่างชัดเจน ให้ สัมภาษณ์ คดีลูกสาววัย 10 ขวบ ถูก
น้าชายล่วงละเมิดทางเพศ
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แนวปฏิบัติ
ด้านเสียง
8.เสียงสัมภาษณ์ของเด็ก พึงดัดแปลง ไม่ให้รู้ว่าเป็นเสียง
ของเด็กคนใด ห้ามนาเสนอเสียงสัมภาษณ์จริง
ด้านการได้มาของข่าว
9.ห ลี ก เลี่ ย ง ค า ถ า ม ที่ เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ห รื อ
กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก
10.ถามความสมัครใจของเด็ก ก่อนสัมภาษณ์ หากเด็กอยู่
ในวัยที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ต้องถามความสมัครใจ
จากผู้ปกครอง

กรณีตัวอย่าง
ใช้ effect เข้ า ช่ ว ยในกรรี ที่ ต้ อ งปล่ อ ย
เสียงสัมภาษณ์เด็ก คดีอาชญากรรม
ไม่ถามเด็กว่า รู้สึกอย่างไร ต่อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น
ถามเด็ ก หรื อ ผู้ ป กครองก่ อ นทุ ก ครั้ง ว่ า
เต็มใจให้สัมภาษณ์หรือไม่

4.3 แนวความคิดเห็นจากกรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
การวิจัยเรื่อง จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็น
ส่วนของการศึกษาความคิดเห็น ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ แนวความคิดเห็นจากกรอบแนวทาง
จริ ย ธรรมการน าเสนอข่ า วเด็ ก ของนั ก ข่ า วพลเมื อ งในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ น การวิ จั ย โดยใช้
แบบสอบถามที่ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบคาถามผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 30 ชุด มีเนื้อหา
ทั้ ง หมด 3 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ข้ อ มู ล ด้ า นการร้ อ งเรี ย น
FACEBOOK FANPAGE และระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอ
ข่าวเด็กผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติ ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล และได้
นาเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการถูกร้องเรียน FACEBOOK FANPAGE
4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอ
ข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
4.3.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
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4.3.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ในการนาเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด ประสบการณ์ในการนาเสนอข่าวผ่าน
FACEBOOK FANPAGE ที่ศึกษา ตาแหน่งที่ดูแลภายในเพจ การอบรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทาง
วารสารศาสตร์
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
(n=30)
อายุ
จานวน
ร้อยละ
20-25 ปี
6
20.00
26-30 ปี
8
26.67
31-35 ปี
7
23.33
36-40 ปี
3
10.00
41 ปีขึ้นไป
6
20.00
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ ในกลุ่มตัวอย่าง
นักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี มาก
ที่สุด จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.33 ลาดับต่อมา อยู่ในช่วงอายุ 20-25 ปี และ 41 ปีขึ้นไป เท่ากันคือ จานวนช่วงละ 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.00
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
(n=30)
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส.
ปริญญาตรี
-รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
-วิศวกรรมศาสตร์
- อื่ น ๆ เช่ น นิ ติ ศ าสตร์ /เกษตรศาสตร์ /
ก่อสร้าง
-คอมพิวเตอร์/มัลติมีเดีย/เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน
-การท่องเที่ยว/การจัดการ
รวม

จานวน
5
4
3
18

ร้อยละ
16.67
13.33
10.00
60.00

6

33.33

3

16.67

3

16.67

2

11.11

2

11.11

2
30

11.11
100.00

จากตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ในกลุ่ มตัว อย่ างนั กข่าวพลเมื องในสื่ อสั งคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมีระดั บ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ลาดับต่อมา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และลาดับสุดท้าย อยู่ในระดับ ปวส. จานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00
ในขณะที่จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสาขาวิชาเอก ระดับปริญญาตรีใน
กลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 18 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ มากที่สุด จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33 รองลงมาอยู่ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ เช่น นิติศาสตร์ /เกษตรศาสตร์ /ก่อสร้าง
เท่ากัน คือ จ านวน 3 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 16.67 และล าดั บสุ ดท้ าย อยู่ในสาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์/
มัลติมีเดีย/เทคโนโลยีสารสนเทศ ,นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน และการท่องเที่ยว/
การจัดการ เท่ากัน คือ จานวนสาขาวิชาละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์ในการนาเสนอข่าว
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด
(n=30)
ระยะเวลา
จานวน
ร้อยละ
1-5 ปี
14
46.67
6-10 ปี
14
46.67
มากกว่า 10 ปี
2
6.66
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์ในการ
น าเสนอข่ าวผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ ทั้ งหมด ในกลุ่ ม ตั ว อย่ างนั ก ข่าวพลเมื องในสื่ อ สั งคมออนไลน์
จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทางานอยู่ในช่วง 1-5 ปี และ 6-10 ปี มากที่สุด
จานวนเท่ากันคือ ช่วงละ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาอยู่ในช่วง มากกว่า 10 ปี จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 6.66
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์ในการนาเสนอข่าว
ผ่าน FACEBOOK FANPAGE นักข่าวพลเมือง
(n=30)
ระยะเวลา
จานวน
ร้อยละ
1-5 ปี
17
56.67
6-10 ปี
13
43.33
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์ในการ
นาเสนอข่าวผ่าน FACEBOOK FANPAGE นักข่าวพลเมือง ในกลุ่ ม ตั ว อย่ างนั ก ข่ า วพลเมื อ งในสื่ อ
สังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทางาน FACEBOOK FANPAGE
นักข่าวพลเมืองอยู่ในช่วง 1-5 ปี มากที่สุด จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาอยู่ในช่วง
6-10 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่งที่ดูแลภายในเพจ
(n=30)
ตาแหน่ง
จานวน
ร้อยละ
ผู้ดูแล
23
76.67
ผู้แก้ไข
5
16.67
ผู้ควบคุม
1
3.33
ผู้ลงโฆษณา
1
3.33
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่งที่ดูแลภายใน
เพจ ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า ตาแหน่งผู้ดูแลภายใน
เพจ มากที่สุด จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 รองลงมาอยู่ในตาแหน่งผู้แก้ไข จานวน 5 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 16.67 และล าดั บ สุ ด ท้ ายต าแหน่ งผู้ ค วบคุ ม และผู้ ล งโฆษณา เท่ ากัน คื อ จ านวน
ตาแหน่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมทางวารสารศาสตร์
(n=30)
การผ่านการอบรม
จานวน
ร้อยละ
จริยธรรมทางวารสารศาสตร์
เคย
8
26.67
ไม่เคย
22
73.33
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการผ่านการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางวารสารศาสตร์ ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน
30 คน พบว่า นักข่าวพลเมืองไม่เคยผ่านการอบรม มากที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33
และเคยผ่านการอบรม จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการถูกร้องเรียน FACEBOOK FANPAGE
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลด้านการถูกร้องเรียน
FACEBOOK FANPAGE
(n=30)
การร้องเรียน
จานวน
ร้อยละ
เคย
4
13.33
ไม่เคย
26
86.67
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ างจ าแนกตามข้ อ มู ล ด้ านการ
ร้องเรียน FACEBOOK FANPAGE ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30
คน พบว่า ไม่เคยได้รับการร้องเรียน จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และได้รับการร้องเรียน
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33

ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแหล่งร้องเรียน FACEBOOK
FANPAGE
(n=4)
จานวน

ร้อยละ

แหล่งร้องเรียน
สมาชิกFANPAGE
4
100.00
องค์กรทางกฏหมาย
1
25.00
องค์กรวิชาชีพสื่อ
1
25.00
ผู้คนใกล้ชิดของผู้ประสบเหตุ
1
25.00
*หมายเหตุ ในหนึ่งเพจของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์อาจเคยถูกร้องเรียนมากกว่า
1 องค์กร
จากตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ างจ าแนกตามแหล่ งร้อ งเรีย น
FACEBOOK FANPAGE ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า
โดนร้องเรียนจากสมาชิก FANPAGE จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และองค์กรทางกฎหมาย,
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องค์กรวิชาชีพสื่อ และ ผู้คนใกล้ ชิดของผู้ประสบเหตุ มีจานวนเท่ากัน คือ องค์กรละ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าว
เด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ การยอมรับแนว
ปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(n=30
แนวปฏิบัติ
มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

ค่าเฉลี่ย
น้อย
ที่สุด
(1)

ค่า
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

ด้านเนื้อหา
นาเสนอเนื้อหา ข้อมูล 19
7
3
1
ให้ถูกต้อง ไม่เต้าข่าว
(63.34) (23.33) (10.00) (3.33)
กรณีตัวอย่าง : น้องปัท
เด็กกตัญญู ช่วยพ่อแม่
สร้างรายได้
ในกรณีที่เป็นข่าวด้าน
ลบ นาเสนอ ชื่อ-สกุล 15
11
4
0
ของเด็กเป็นนามสมมุติ (50.00) (36.66) (13.33) (0.00)
หากเป็นข่าวด้านบวก
สามารถเปิดเผยข้อมูล
ได้
กรณีตัวอย่าง : เด็กชาย
เอ
(นามสมมุติ)
เด็กหญิงบี (นามสมมุติ)
ไม่เปิดเผยตัวตนและ
12
15
1
ข้อมูลของญาติ หรือ (40.00) (50.00) (3.33)

2
(6.66)

0
(0.00)

4.47

0.82

มาก
ที่สุด

0
(0.00)

4.37

0.72

มาก
ที่สุด

0
(0.00)

4.24

0.82

มาก
ที่สุด
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แนวปฏิบัติ
มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

ค่าเฉลี่ย
น้อย
ที่สุด
(1)

ค่า
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

หรือ ผู้ที่สามารถทาให้
ทราบได้ว่าเด็กเป็นใคร
อย่างชัดเจนโดย ชื่อ ให้
ใช้เป็นนามสมมุติ และ
ที่อยู่ ให้ระบุให้กว้างๆ
กรณีตัวอย่าง : มารดา
ของเด็กชายเอ (นาม
สมมุติ) ได้เข้าเจ้งความ
ดาเนินคดี กรณีล่วง
ละเมิดทางเพศ
พึงระมัดระวังเรื่องการ
11
14
4
1
ใช้ภาษาที่รุนแรง ไม่ (36.67) (46.67) (13.34) (3.33)
อธิบายรายละเอียดแบบ
เจาะลึก ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเด็ก ให้เกิดความอับ
อาย
กรณีตัวอย่าง : สลด
เด็กหญิงวัย 8 ขวบ
เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงา
นาเสนอที่อยู่ของเด็ก
ให้กว้าง
ไม่ลง
9
16
3
1
รายละเอียด ทีส่ ามารถรู้ (30.00) (53.33) (10.00) (3.33)
ได้ว่าเด็กเป็นใคร อาศัย
อยู่ที่ใด เช่น ตาบล
หมู่บ้าน
บ้านเลขที่
กรณีตัวอย่าง : เกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท
ใน
โรงเรียนเอกชนชื่อดัง
แห่งหนึ่ง ในจังหวัด

0
(0.00)

4.17

0.80

มาก

1
(3.33)

4.03

0.93

มาก
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แนวปฏิบัติ
มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

ค่าเฉลี่ย
น้อย
ที่สุด
(1)

ค่า
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

สกลนคร
ค่าเฉลี่ยรวม

ด้านรูปภาพ
หากเป็นข่าวด้านลบ
19
10
1
ห้ามเผยแพร่ภาพของ (63.34) (33.34) (3.33)
เด็ก โดยตรง หรือภาพที่
ทาให้เกิดความอับอาย
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ต้องใช้ภาพตัวแทน ,ใช้
มุมกล้อง หรือนาเสนอ
วิธีอื่น เช่น กราฟิกหรือ
การ์ตูน เป็นต้น หาก
เป็นข่าวด้านบวก
สามารถเปิดเผยข้อมูล
และภาพเด็กได้กรณี
ตัวอย่าง : หากเป็นข่าว
ด้านลบ ต้องเบลอหน้า
เด็กที่เป็นผูเ้ สียหาย
จากเหตุการณ์นั้นๆ
หากเป็นข่าวในเชิง
สร้างสรรค์ ข่าวเด็กทาดี
กตัญญู สามารถเปิดเผย
ใบหน้าของเด็กได้

4.26

0.82

มาก
ที่สุด

0
(0.00)

0
(0.00)

4.60

0.56

มาก
ที่สุด

หากเป็นข่าวด้านลบ
17
9
3
0
ปิดบังใบหน้า
และ (56.67) (30.00) (10.00) (0.00)
ข้อมูลของญาติ หรือ ผู้
ที่สามารถทาให้ทราบได้

1
(3.33)

4.37

0.93

มาก
ที่สุด
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แนวปฏิบัติ
มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

ค่าเฉลี่ย
น้อย
ที่สุด
(1)

ค่า
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

ว่าเด็กเป็นใครอย่าง
ชัดเจน
กรณีตัวอย่าง
:
ถ่ายภาพด้านหลัง
ผู้ปกครองของเด็กขณะ
ให้สัมภาษณ์ คดีลูกสาว
วัย 10 ขวบ ถูกน้าชาย
ล่วงละเมิดทางเพศ
ค่าเฉลี่ยรวม

ด้านเสียง
เสียงสัมภาษณ์ของเด็ก
7
10
7
3
3
พึงดัดแปลง ไม่ให้รู้ว่า (23.34) (33.33) (23.34) (10.00) (10.00)
เป็นเสียงของเด็กคนใด
ห้ามนาเสนอเสียง
สัมภาษณ์จริง
กรณีตัวอย่าง : ใช้
effect เข้าช่วยในกรณี
ที่ต้องปล่อยเสียง
สัมภาษณ์เด็ก เช่น คดี
อาชญากรรม
ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านการได้มาของข่าว
ถามความสมัครใจของ
20
8
1
เด็ก
ก่อนสัมภาษณ์ (60.67) (26.67) (3.34)
หากเด็กอยู่ในวัยที่ยังไม่
สามารถตัดสินใจได้
ต้องถามความสมัครใจ

1
(3.34)

0
(0.00)

4.49

0.75

มาก
ที่สุด

3.50

1.25

มาก

3.50

1.25

มาก

4.57

0.73

มาก
ที่สุด
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แนวปฏิบัติ
มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

ค่าเฉลี่ย
น้อย
ที่สุด
(1)

ค่า
แปล
เบี่ยงเบน ผล
มาตรฐาน

จากผู้ปกครอง
กรณีตัวอย่าง : ถามเด็ก
หรือผู้ปกครองก่อนทุก
ครั้ง
ว่าเต็มใจให้
สัมภาษณ์หรือไม่

หลีกเลี่ยงคาถามที่
เกี่ยวกับความรูส้ ึกหรือ
กระทบกระเทือนต่อ
18
10
2
จิตใจเด็ก
(60.00) (33.34) (6.67)
กรณีตัวอย่าง : ไม่ถาม
เด็กว่า รูส้ ึกอย่างไร ต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

0
(0.00)

0
(0.00)

4.53

0.63

มาก
ที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม

4.55

0.68

ค่าเฉลี่ยรวมการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอ
ข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์

4.29

0.82

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ตารางที่ 4.10 ระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็ก
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาการยอมรับในแต่ละด้านพบว่า ด้านอื่นๆ มี
ค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดคือ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยถามความสมัครใจของเด็ก ก่อนสัมภาษณ์
หากเด็กอยู่ในวัยที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ต้องถามความสมัครใจจากผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.57 โดย
อยู่ในระดับมากที่สุด และ หลีกเลี่ยงคาถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกหรือกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก มี
ค่าเฉลี่ย 4.53 โดยอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน
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ด้ า นรู ป ภาพ มี ค่ าเฉลี่ ย รวม 4.48 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด โดยหากเป็ น ข่ าวด้ านลบ ห้ า ม
เผยแพร่ภาพของ เด็ก โดยตรง ไม่ว่ ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยต้องเบลอหน้าเด็ก ,ใช้ภาพตัวแทน ,ใช้มุม
กล้อง หรือนาเสนอวิธีอื่น เช่น กราฟิกหรือ การ์ตูน เป็นต้น หากเป็นข่าวด้านบวก สามารถเปิดเผย
ข้อมูล และภาพเด็กได้ มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านเนื้ อหา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยโดยอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
นาเสนอเนื้อหา ข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่เต้าข่าว มีค่าเฉลี่ย 4.47 โดยอยู่ในระดับมากที่สุด นาเสนอ ชื่อ สกุล ของเด็กเป็นนามสมมุติ ในกรณีที่เป็นข่าวด้านลบ หากเป็นข่าวด้านบวก สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมากที่สุด ไม่เปิดเผยตัวตนและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดย ชื่อ ให้
ใช้เป็นนามสมมุติ และ ที่อยู่ ให้ระบุให้กว้างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด ระมัดระวังเรื่อง
การใช้ภาษาที่รุนแรง ไม่อธิบายรายละเอียดแบบเจาะลึก ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ให้เกิดความอับอาย มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก และ นาเสนอที่อยู่ของเด็ก ให้กว้าง ไม่ลงรายละเอียด ที่สามารถรู้ได้ว่า
เด็กเป็นใคร อาศัยอยู่ที่ใด เช่น ตาบล หมู่บ้าน บ้านเลขที่ มีค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก และ หาก
เป็นข่าวด้านลบ ปิดบังใบหน้า และข้อมูลของญาติ หรือ ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับเด็ก มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ด้านเสียง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.50 อยู่ในระดับมาก โดยเสียงสัมภาษณ์ของเด็ก ต้องดัดแปลง
ไม่ให้รู้ว่าเป็นเสียงของเด็กคนใด ห้ามนาเสนอเสียงสัมภาษณ์จริง มีค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับมาก
4.3.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากกรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม ความคิดเห็นจากกรอบแนวทาง
จริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
(n=30)
ความคิดเห็น
จานวน
ร้อยละ
ยอมรับมาก/มีประโยชน์
24
80.00
ยอมรับปานกลาง/นาไปใช้ได้
2
6.67
บางข้อ
ยอมรับน้อย/นาไปใช้ประโยชน์
1
3.33
ได้น้อย
ไม่มีคาตอบ/ไม่เข้าใจคาถาม
3
10.00
รวม
30
100.00
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จากตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม ความคิดเห็นจาก
กรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มตัวอย่าง
นักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุดคือ
ยอมรับมาก/มีประโยชน์ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ ไม่มีคาตอบ/ไม่เข้าใจคาถาม
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ถัดมาคือ ยอมรับปานกลาง/นาไปใช้ได้บางข้อ จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 และสุดท้าย คือ ยอมรับน้อย/นาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
3.33
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ยอมรับมาก/มีประโยชน์ จานวน 24
คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 80 ให้ ความเห็ นว่า กรอบแนวทางจริยธรรมการน าเสนอข่าวเด็ก ของนั กข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ มีประโยชน์ เพื่อจะได้นาไปพัฒนาสื่อต่อไป และทาให้เป็นสื่อมืออาชีพ
มากขึ้น รวมถึงแนวปฏิบัติจริยธรรมดังกล่าว เป็นสิ่งที่ดี เพราะสังคมออนไลน์สมัยนี้ไวมาก ควรให้ทุก
คนได้รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งควรเป็นแนวทางในการนาเสนอข่าวของทุกๆสื่อที่ยังไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่มีอยู่
กลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นยอมรับปานกลาง/นาไปใช้ได้บางข้อ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
6.67 ให้ความเห็นว่า กรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ ควรเสนอข่าวให้ถูกต้อง และครบถ้วน เป็นเรื่องของครอบครัวและอนาคตของครอบครัวส่ง
ผลเสียต่อการอยู่อาศัยได้ และ ก็ต้องดูสถานการณ์ หลายๆอย่าง ประกอบด้วย
กลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับน้อย/นาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ให้
ความเห็นว่า กรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ ใน
กรณีเสียงสัมภาษณ์ของเด็ก บางครั้งก็ไม่ต้องดัดแหลงก็ได้ ปล่อยเสียงสัมภาษณ์เด็กไปเลย

บทที่ 5
การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง จริ ย ธรรมนั ก ข่ า วพลเมื อ งในการน าเสนอข่ า วเด็ ก ผ่ า นสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาของการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อสร้างแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่
เหมาะสม และเพื่อศึกษาแนวความคิดเห็นจากแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมื องในสื่ อสั งคมออนไลน์ โดยเป็ น การวิจั ยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่ ง
ศึกษาจากการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จานวน
16 คน แบ่ งออกเป็ น ตั ว แทนนั ก ข่ าวพลเมื อ ง 4 คน ตั ว แทนกลุ่ ม นั ก ข่าววิช าชีพ จานวน 4 คน
ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน จานวน 4 คน และตัวแทนนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน
จานวน 4 คน และการวิจัยเชิงสารวจ (Survey) แอดมินเพจนักข่าวพลเมือง จานวน 30 คน

5.1 การสรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง
ธันวาคมพ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แก่ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน
16 คน ซึ่งมีแนวคาถามทั้งหมด 2 แนวทาง ได้แก่ ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กในสื่อสังคมออนไลน์
ของนักข่าวพลเมือง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และใช้วิธีการสารวจความคิดเห็ นของนักข่าวพลเมือง จานวน 30 คน เพื่อศึกษา
แนวความคิดเห็นจากกรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1.1 ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กในสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กในสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
สามารถแบ่งเป็นประเด็นคาถามย่อย ได้อีก 3 ข้อ คือ ปัญหาและสาเหตุในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์โดยนักข่าวพลเมือง ผลกระทบในการนาเสนอเนื้อหาและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กใน
ประเด็นต่างๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง และแนวทางป้องกั นและแก้ไขปัญหา
การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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5.1.1.1 ปั ญ หาและสาเหตุ ในการน าเสนอข่ าวเด็ ก ผ่า นสื่ อ สังคมออนไลน์ ข องนั ก ข่ า ว
พลเมือง
ผู้วิจัยสามารถแบ่งแนวความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 แนวความคิดเห็น ดังนี้
1) ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง คือ การละเมิดสิทธิ
เด็ก ทั้งรูปภาพและเนื้อหาข่าว โดยมักจะไม่มีการเซ็นเซอร์ และปกปิดตัวตนของเด็กผู้เสียหาย ส่งผล
ให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ตามมาทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว ตลอดจนสังคม เนื่องจาก ข้อจากัดทาง
สื่อออนไลน์ที่ภาพจะปรากฏซ้า ไม่ลบออกจากสื่อ ทาให้ยากต่อการควบคุมและแก้ไข โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการละเมิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะทาให้ส่งผลต่อไปในระยะยาว รวมทั้งนักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่
มักจะมองข้ามเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ เน้นความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจมีการ
แต่งเติมเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และมีการใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไป และการ
นาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง ยังขาดความเป็นกลาง โดยส่วนใหญ่ นักข่าวพลเมือง ยังนาเสนอ
ข่าวไม่รอบด้าน
2) สาเหตุของปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
สาเหตุของปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง สามารถ
จาแนกได้เป็น 8 สาเหตุ คือ
1. สาเหตุที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ โดยการทา
หน้าที่ของนักข่าวพลเมือง มีการให้ความเห็นจากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ว่า นักข่าวพลเมืองส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการนาเสนอข่าว เนื่องจาก
พวกเขา ไม่ได้ รับ การอบรมอย่ างถูก ต้อ งในด้ านของนิ เทศศาสตร์ และจริย ธรรมสื่ อ ประกอบกั บ
ความเห็นของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนักข่าววิชาชีพที่ได้แสดงความคิดเห็นใน
แง่มุมการทางานของนักข่าวพลเมืองที่มองว่า นักข่าวพลเมืองไม่ได้รับการอบรมในด้านของการสื่อข่าว
โดยตรงและความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นสิ่งสาคัญและสิ่ง ที่ควรจะ
เรี ย นรู้ แ ละศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะน ามาใช้ ในการน าเสนอข่ าวที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพมากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้
นักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน มีการให้ความเห็นว่า ในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ หากนักข่าวพลเมืองขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
จะส่งผลกระทบในการนาเสนอข่าวต่อตัวเด็กและสังคม
2. สาเหตุที่เกิดจากการมีข้ออ้างให้ตัวเอง โดยปั จ จุ บั น การน าเสนอข่ า วในเพจผ่ า นสื่ อ
สังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง โดยเฉพาะเพจกู้ภัย หรืออาสาสมัครต่างๆ เมื่อนาเสนอข่าวลงไป
แล้ว มักจะระบุตอนท้ายด้วยว่า การนาเสนอข่าวดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่เป็นเพียงแค่นาเสนอ
เพื่อให้ผู้อ่านไม่เกิดความประมาท หรือเพื่อเป็นวิทยาทานและอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิต ซึ่งพบว่า ในบาง
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เพจก็มีการนาเสนอที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ อยู่แล้ว แต่อาจจะมีบางเพจที่ยังคงมี
การนาเสนอที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิดังกล่าวอยู่ ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักจึงเล็งเห็นว่า ในกรณีการระบุ
ท้ า ยข่ า วดั ง กล่ า ว อาจเป็ น ข้ อ อ้ า งในการน าเสนอเรื่ อ งราวที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งหลั ก จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ
3. สาเหตุที่เกิดจากการขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนหนึ่งมาจาก การขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ร่วมกัน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพราะที่ผ่านมา ยังไม่มีการวิจัยหรือผลการวิจัยที่สะท้อนแนวปฏิบัติในการนาเสนอ
ข่าวของนักข่าวพลเมืองที่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานจริงได้
4. สาเหตุ ที่ เกิ ด จากการไม่ มี ก ระบวนการกลั่ น กรองข้ อ มู ล ข่ า วสาร หากมองในเชิ ง
เปรียบเทียบระหว่างนักข่าววิชาชีพกับนักข่าวพลเมือง ในแง่ของกระบวนการคัดกรองข่าว นักข่าว
วิชาชีพมีบุคลากรในการที่จะคัดกรองเนื้อหาและรูปภาพก่อนนาเสนอ ทั้ง ตัวนักข่าว ช่างภาพ ช่างตัด
ต่อ และ บรรณาธิการ โดยตรงนี้เป็นการการันตีได้ว่า ก่อนที่จะนาเสนอข่าวออกไป ต้องผ่านขั้นตอน
ดังกล่าวก่อน เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบ ซึ่งในมุมมองการท างานของนักข่าวพลเมืองนั้ น ไม่ได้ผ่ าน
กระบวนการขั้นตอนดังกล่าว เนื่องจาก ทางานอย่างอิสระ และทาหน้าที่ต่างๆ ด้วยตัวเอง
5. สาเหตุที่เกิดจากอิทธิพลทางการตลาดเข้ามาครอบงา หลายๆ เพจในสื่อสังคมออนไลน์ มี
การนาเสนอข่าวภายใต้อิทธิพลทางการตลาด โดยมักนาเสนอข่าวที่สอดแทรกเนื้อหาที่เร้าอารมณ์ ทั้ง
เนื้อหาข่าว และรูปภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งจานวนยอดไลก์ ยอดแชร์ ยอดผู้เข้าชม ตลอดจนเรตติ้ง ทาให้
ผู้รับสารเกิดความนิยมและต่อยอดไปสู่ การมีรายได้โดยมีโฆษณาเข้ามาติดต่อ รวมไปถึงผลประโยชน์
ทางธุรกิจ ซึ่งลักษณะดังกล่าว นาไปสู่ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง ที่ละเลยใน
เรื่องของสิทธิมนุษยชน และผลกระทบของการนาเสนอที่มีต่อเด็ก
6. สาเหตุที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยมองว่าในการนาเสนอข่าว มีความปรารถนาดีใน
การกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นข่าว หรือประโยชน์ของสังคมในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร โดยไม่ได้คานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนาเสนอ โดย เรื่องราวของเด็ก มักเป็นเรื่อง
ละเอี ย ดอ่ อ น และมี ค นให้ ค วามสนใจ นั ก ข่ า วพลเมื อ งจึ ง อาจคิ ด ว่ า การกระท าดั ง กล่ า ว เป็ น
กระบอกเสียงอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในแนวคิดนี้ สามารถ
จาแนก เป็น 2 ลักษณะ คือ นาเสนอความจริงแต่ไม่คานึงถึงผลกระทบ และ นาเสนอสิ่งที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบว่าจริง
7. สาเหตุที่เกิดจากค่านิยมในสังคมและความต้องการของผู้รับสาร ปัจจุบันผู้รับสารมักสนใจ
ที่จะเสพข่าวด้านลบมากกว่าข่าวด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเรื่องของความก้าวร้าว รุนแรง เมื่อ
หลายๆสื่อ ทั้งสื่อหลักและสื่อทางเลือก นาเสนอมากขึ้นเรื่อยๆ จึงกลายเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา นาไปสู่
การเพิกเฉย และสังคมยอมรับได้ในที่สุด นอกจากความเพิกเฉย และการยอมรับได้ของสังคมในการ
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บริโภคข่าวที่ไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมแล้ว ด้านความต้องการของผู้รับสาร ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลในทิศทางการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมือง จนทาให้การนาเสนอข่าว อาจมีการยืดหยุ่น
ทั้งกระบวนการได้มาของข่าวและการนาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์
8. สาเหตุ ที่ เกิด จากข้อ จ ากั ด ด้านบุ ค ลากรและเครื่องมื อ ว่า นั ก ข่ าวพลเมื อง มีข้ อ จากั ด
หลายๆด้าน เมื่อเทียบกับ นักข่าววิชาชีพ โดยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การทางานที่อิสระ ทาข่ าวคน
เดียว จึงทาได้แค่รายงานสถานการณ์แบบผิวเผิน ไม่ได้มีการตามต่อ หรือเจาะลึกประเด็น รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ก็มีเพียงแค่กล้อง 1 ตัว หรือ โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถถ่ายแล้วเผยแพร่ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ได้เลย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้ออานวย รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึง
ซึ่งจากข้อจากัดที่กล่าวมานั้น นาไปสู่ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง ที่ทาให้ข้อมูล
ข่าวสารที่นาเสนอออกไป ไม่มีมาตรฐานหรือคุณภาพเทียบเท่ากับนักข่าววิชาชีพ ในขณะเดียวกัน
การได้มาของข่าว ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่นักข่าวพลเมืองยอมรับว่า บางครั้งไม่ได้ลงทาข่าวเอง มีสมาชิกใน
แฟนเพจส่งมาให้ และบางครั้งประเมินข่าวว่า ยังไม่มีผลกระทบมากพอที่จะลงไปทาข่าวเอง
5.1.1.2 ผลกระทบในการนาเสนอเนื้อหาและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเด็นต่างๆ
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของนักข่าวพลเมือง
ผู้วิจัยสามารถแบ่งแนวความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 แนวความคิดเห็น ดังนี้
1) ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านบวก ในการนาเสนอเนื้อหาและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเด็นต่างๆ
ผ่านทางสื่อสั งคมออนไลน์ ของนั กข่าวพลเมือง คือ เป็นสื่ อใหม่และสื่อทางเลื อกที่ สาคัญ ที่จะช่ว ย
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และนาเสนอข่าวสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับเด็ก และมีพลังมหาศาลในการสร้างการ
เข้าถึงและการรับรู้
2) ผลกระทบด้านลบ
ผลกระทบด้านลบ ในการนาเสนอเนื้อหาและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเด็นต่างๆ
ผ่านทางสื่ อสั งคมออนไลน์ ของนั กข่าวพลเมือง คือ การนาเสนอข่าวเด็กนักข่าวพลเมืองส่ว นใหญ่
นาไปสู่ผลกระทบในด้านลบ ทั้งต่อตัวเด็กเอง ผู้ปกครอง ตลอดจนสังคม ในด้านของจิตใจ และการ
ดารงชีวิตในระยะยาว รวมไปถึงตัวแอดมินเพจเอง ก็ทาให้ ความน่าเชื่อถือในการนาเสนอข่าวลด
น้อยลงไปด้วย
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5.1.1.3 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
ผู้วิจัยสามารถแบ่งแนวความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
1) การให้การศึกษา
การให้การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรก ที่ควรนามาใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าว
ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสื่อสาร มีหลักสูตร
ให้นักข่าวพลเมืองได้รับการอบรม มีการทาความเข้าใจที่ตรงกัน ร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และ
มีใบประกาศหรือใบรับรองว่านักข่าวพลเมืองเพจดังกล่าว เป็นเพจที่ผ่านการอบรม ก็จะส่งผลให้เพจที่
เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการผลิตข่าวที่มีคุณภาพ รวมทั้งผู้รับสารเองก็ได้เสพข่าวที่สอดคล้อง
ตามหลักจริยธรรมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการกากับดูแล
2) ผู้บริโภคต้องช่วยกันตรวจสอบ
ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร หรือภาคประชาชน เป็นผู้กากับการทางานของสื่อทุกประเภทและมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ต้องรู้เท่าทันสื่อ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่า
การนาเสนอข่าวมีการละเมิด หรือไม่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ ก็ควรที่จะแนะนา หรือ
ตักเตือนไปยังแอดมินเพจทันที
5.2 แนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสม
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ พบว่า ประเด็นปัญหาการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง ที่มีพฤติกรรมละเมิด
สิทธิและไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เป็นประจา คือ การเปิดเผยตัวตนของ
เด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ เนื้อหาข่าว รูปภาพ และเสียง
1) เนื้อหาข่าว
การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง เนื้อหาข่าว เป็นสิ่งที่อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามหลักการรายงานข่าว 5W+H ได้แก่ ใคร ทาอะไร เมื่ อใด ที่ไหน ทาไม และอย่างไร โดยในส่วน
ของการกระทาที่ไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ สามารถจาแนกเป็น 2 ประเด็น คือ
การเปิดเผยชื่อจริงและที่อยู่ของเด็ก และ การเปิดเผยชื่อจริงและที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนหนึ่ง กลับเห็นว่า ในการนาเสนอส่วนเนื้อหา อาจนาเสนอชื่อจริง แต่
ไม่ร ะบุ น ามสกุล ก็ไม่ ส ามารถเชื่ อมโยงไปยังตัว เด็กได้แล้ ว รวมไปถึงการน าเสนอดังกล่ าว ยังคง
อรรถรสในการบริโภคข่าวไว้เช่นกัน
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2) รูปภาพ
การนาเสนอรูปภาพในข่าวของนักข่าวพลเมือง นับว่า เป็นสิ่งที่มักจะเกิดความผิดพลาดอยู่
เสมอ เนื่องจาก อาจเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน หลายขั้นตอนในการที่จะปกปิดตัวตน และต้องการความ
รวดเร็ว จึงมักจะละเลยในส่วนนี้ โดยการกระทาที่ไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สามารถจาแนกเป็น 2 ประเด็น คือ การเปิดเผยใบหน้าของเด็ก และ การใบหน้าของผู้ ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็ก
3) เสียง
การเผยแพร่เสียง ของเด็ก ในข่าวที่นาเสนอโดยนักข่าวพลเมือง เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควร
ระมัด ระวัง เนื่ อ งจาก เสี ย งก็ส ามารถน าไปสู่ ก ารระบุ ตั ว ตนของเด็ กได้ ว่า เป็ น ใคร เพราะเมื่ อ มา
ประกอบเข้ากับ องค์ประกอบของข่าวอื่นๆ ทั้งเนื้อหาและภาพข่ าว ก็อาจจะทาให้รู้ว่า เด็กในข่าวเป็น
ใคร โดยการกระท าที่ ไม่ ส อดคล้ อ งตามหลั ก จริย ธรรมและจรรยาบรรณ สามารถจ าแนกเป็ น 2
ประเด็น คือ การเปิดเผยใบหน้าของเด็ก และ การใบหน้าของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
4) การได้มาของข่าว
นอกเหนือจาก เนื้อหา รูปภาพ และเสียงแล้ว กระบวนการได้มาของข่าว ก็เป็นอีกประเด็นที่
สาคัญ ที่ควรระมัดระวังในเรื่องของการขอความยินยอม และขออนุญาต เด็ก หรือผู้ปกครอง ก่อนที่
จะทาการสั มภาษณ์ หรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมไปถึงคาถามในการสั มภาษณ์ ก็เช่น กัน ควร
หลีกเลี่ยงคาถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก เพราะอาจส่งผลกระทบกระเทือนถึงจิตใจทั้งต่อตัวเด็กเอง
รวมถึงผู้รับสารด้วยจาก
ผลการวิจัย โดยการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถจาแนก
แนวทางจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม เป็น 4
ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปภาพ ด้านเสียง และด้านการได้มาของข่าว ดังต่อไปนี้
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(ร่างข้อเสนอ) แนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมือง
เรื่อง การนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เนื่องจาก การนาเสนอข้อมูลข่าวสารของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ่านมา มีลักษณะการ
นาเสนอ เนื้ อหา รูปภาพ เสียง และการได้มาของข่าว มีการละเมิดสิทธิ และมีการนาเสนอที่ไม่เหมาะสม อัน
นาไปสู่ผลกระทบในวงกว้างและระยะยาว ต่อตัวเด็ก ครอบครัวและสังคม
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ ดาเนินไปอย่างสอดคล้อยตาม
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
ด้านเนื้อหา
1. ในกรณีที่เป็นข่าวด้านลบ นาเสนอ ชื่อ -สกุล ของเด็กเป็นนามสมมุติ หากเป็นข่าวด้านบวก สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้
2. น าเสนอที่ อยู่ ของเด็ก ให้ กว้าง ไม่ล งรายละเอียด ที่ สามารถรู้ได้ว่าเด็กเป็นใคร อาศั ยอยู่ที่ใด เช่น
ตาบล หมู่บ้าน บ้านเลขที่
3.ไม่เปิดเผยตัวตนและข้อมูลของญาติ หรือ หรือ ผู้ที่สามารถทาให้ทราบได้ว่าเด็กเป็นใครอย่างชัดเจนโดย
ชื่อ ให้ใช้เป็นนามสมมุติ และ ที่อยู่ ให้ระบุให้กว้างๆ
4.พึงระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาที่รุนแรง ไม่อธิบายรายละเอียดแบบเจาะลึก ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ให้
เกิดความอับอาย
5.นาเสนอเนื้อหา ข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่เต้าข่าว
ด้านรูปภาพ
6.หากเป็นข่าวด้านลบ ห้ามเผยแพร่ภาพของ เด็ก โดยตรง หรือภาพที่ทาให้เกิดความอับอาย ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ต้องใช้ภาพตัวแทน ,ใช้มุมกล้อง หรือนาเสนอวิธีอื่น เช่น กราฟิกหรือ การ์ตูน เป็นต้น หากเป็นข่าว
ด้านบวก สามารถเปิดเผยข้อมูล และภาพเด็กได้
7.หากเป็นข่าวด้านลบ ปิดบังใบหน้า และข้อมูลของญาติ หรือ ผู้ที่สามารถทาให้ทราบได้ว่าเด็กเป็นใคร
อย่างชัดเจน
ด้านเสียง
8.เสียงสัมภาษณ์ของเด็ก พึงดัดแปลง ไม่ให้รู้ว่าเป็นเสียงของเด็กคนใด ห้ามนาเสนอเสียงสัมภาษณ์จริง
ด้านการได้มาของข่าว
9.หลีกเลี่ยงคาถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกหรือกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก
10.ถามความสมัครใจของเด็ก ก่อนสัมภาษณ์ หากเด็กอยู่ในวัยที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ต้องถามความ
สมัครใจจากผู้ปกครอง
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5.3 แนวความคิ ด เห็ น จากกรอบแนวทางจริ ย ธรรมการน าเสนอข่ า วเด็ ก ของนั ก ข่ า ว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับแนวความคิดเห็นจากกรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอ
ข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามที่ให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ตอบคาถามผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 30 ชุด มีเนื้อหาทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลด้านการร้องเรียน FACEBOOK FANPAGE และระดับ
การยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และได้นาเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4
ส่วน ดังนี้
5.3.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
1) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อ
สังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี มากที่สุด จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.67 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ลาดับ
ต่อมา อยู่ ในช่วงอายุ 20-25 ปี และ 41 ปีขึ้น ไป เท่ากันคือ จานวนช่ว งละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ
20.00
2) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดในกลุ่มตัวอย่างนักข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ลาดับต่อมา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.33 และลาดับสุดท้าย อยู่ในระดับ ปวส. จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
3) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสาขาวิชาเอก
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวนและร้อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ างจ าแนกตามสาขาวิ ช าเอก ระดั บ
ปริญญาตรีในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 18 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ มากที่สุด จานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ เช่น นิติศาสตร์/เกษตรศาสตร์/
ก่ อ สร้ า ง เท่ า กั น คื อ จ านวน 3 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.67 และล าดั บ สุ ด ท้ า ย อยู่ ในสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์/มัลติมีเดีย/เทคโนโลยีสารสนเทศ ,นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน และการ
ท่องเที่ยว/การจัดการ เท่ากัน คือ จานวนสาขาวิชาละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
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4) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์ในการนาเสนอข่าวผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ทั้งหมด
จานวนและร้อยละของกลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์ ในการนาเสนอข่าวผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ทั้งหมด ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทางานอยู่ในช่วง 1-5 ปี และ 6-10 ปี มากที่สุด จานวนเท่ากันคือ ช่วงละ
14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาอยู่ในช่วง มากกว่า 10 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66
5) จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประสบการณ์ ในการนาเสนอข่าวผ่ าน
FACEBOOK FANPAGE นักข่าวพลเมือง
จ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ างจ าแนกตามประสบการณ์ ใ นการน าเสนอข่ า วผ่ า น
FACEBOOK FANPAGE นักข่าวพลเมือง ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ข่ า วพลเมื อ งในสื่ อ สั ง คมออนไลน์
จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทางาน FACEBOOK FANPAGE นักข่าวพลเมือง
อยู่ในช่วง 1-5 ปี มากที่สุด จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาอยู่ในช่วง 6-10 ปี จานวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33
6) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่งที่ดูแลภายในเพจ
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่งที่ดูแลภายในเพจในกลุ่มตัวอย่าง
นั กข่าวพลเมืองในสื่ อสั งคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า ตาแหน่งที่ ดูแลภายในเพจ มากที่สุ ด
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 รองลงมาอยู่ในตาแหน่งผู้แก้ไข จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
16.67 และลาดับสุดท้ายตาแหน่งผู้ควบคุม และผู้ลงโฆษณา เท่ากันคือ จานวนตาแหน่งละ 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.33
7) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการผ่านการอบรมที่เกี่ ยวข้องกับจริยธรรม
ทางวารสารศาสตร์
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ทางวารสารศาสตร์ ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า นักข่าว
พลเมืองไม่เคยผ่านการอบรม มากที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 และเคยผ่านการอบรม
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
5.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการถูกร้องเรียน FACEBOOK FANPAGE
1) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลด้านการถูกร้องเรียน FACEBOOK
FANPAGE
จ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ าแนกตามข้ อ มู ล ด้ า นการร้ อ งเรี ย น FACEBOOK
FANPAGE ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า ไม่เคยได้รับ
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การร้องเรียน จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และได้รับการร้องเรียน จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.33
2) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแหล่งร้องเรียน FACEBOOK FANPAGE
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแหล่งร้องเรียน FACEBOOK FANPAGE ใน
กลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า โดนร้องเรียนจากสมาชิก
FANPAGE จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และองค์กรทางกฎหมาย, องค์กรวิชาชีพสื่อ และ
ผู้คนใกล้ชิดของผู้ประสบเหตุ มีจานวนเท่ากัน คือ องค์กรละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
5.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็ก
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3) จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ การยอมรับแนวปฏิบั ติ
จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ในกลุ่มตัวอย่างนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาการยอมรับในแต่ละด้านพบว่า ด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยรวมมาก
ที่สุดคือ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยถามความสมัครใจของเด็ก ก่อนสัมภาษณ์ หากเด็กอยู่ในวัย
ที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ต้องถามความสมัครใจจากผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.57 โดยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ หลีกเลี่ยงคาถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกหรือกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก มีค่าเฉลี่ย 4.53
โดยอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน
ลาดับต่อมา ด้านรูปภาพ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.48 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหากเป็นข่าวด้านลบ
ห้ามเผยแพร่ภาพของ เด็ก โดยตรง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยต้องเบลอหน้าเด็ก ,ใช้ภาพตัวแทน ,ใช้
มุมกล้อง หรือนาเสนอวิธีอื่น เช่น กราฟิกหรือ การ์ตูน เป็นต้น หากเป็นข่าวด้านบวก สามารถเปิดเผย
ข้อมูล และภาพเด็กได้ มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด
ลาดับถัดมา ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยโดยอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด โดยน าเสนอเนื้ อหา ข้อ มูล ให้ ถูก ต้อ ง ไม่เต้าข่ าว มี ค่าเฉลี่ ย 4.47 โดยอยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด
นาเสนอ ชื่อ-สกุล ของเด็กเป็นนามสมมุติ ในกรณีที่เป็นข่าวด้านลบ หากเป็นข่าวด้านบวก สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้ มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมากที่สุด ไม่เปิดเผยตัวตนและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็ก โดย ชื่อ ให้ใช้เป็นนามสมมุติ และ ที่อยู่ ให้ระบุให้ กว้างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด
ระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาที่รุนแรง ไม่อธิบายรายละเอียดแบบเจาะลึก ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ให้
เกิ ด ความอั บ อาย มี ค่ า เฉลี่ ย 4.17 อยู่ ในระดั บ มาก และ น าเสนอที่ อ ยู่ ข องเด็ ก ให้ ก ว้ า ง ไม่ ล ง
รายละเอียด ที่สามารถรู้ได้ว่าเด็กเป็นใคร อาศัยอยู่ที่ใด เช่น ตาบล หมู่บ้าน บ้านเลขที่ มีค่าเฉลี่ย
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4.03 อยู่ในระดับมาก และ หากเป็นข่าวด้านลบ ปิดบังใบหน้า และข้อมูลของญาติ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมากที่สุด
ในขณะที่ ด้านเสียง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.50 อยู่ในระดั บมาก โดยเสียงสัมภาษณ์ของเด็ก ต้อง
ดัดแปลง ไม่ให้รู้ว่าเป็น เสี ยงของเด็กคนใด ห้ามนาเสนอเสียงสัมภาษณ์จริง มีค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ใน
ระดับมาก
5.3.4 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นจากกรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
1) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม ความคิดเห็นจากกรอบแนวทางจริยธรรม
การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม ความคิดเห็นจากกรอบแนวทางจริยธรรม
การนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มตัวอย่างนักข่ าวพลเมืองในสื่อ
สั งคมออนไลน์ จ านวน 30 คน พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด คื อ ยอมรั บ มาก/มี
ประโยชน์ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ ไม่มีคาตอบ/ไม่เข้าใจคาถาม จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 10 ถัดมาคือ ยอมรับปานกลาง/นาไปใช้ได้บางข้อ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67
และสุดท้าย คือ ยอมรับน้อย/นาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ยอมรับมาก/มีประโยชน์ จานวน 24
คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 80 ให้ ความเห็ น ว่า กรอบแนวทางจริยธรรมการน าเสนอข่าวเด็ก ของนั ก ข่าว
พลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ มีประโยชน์ เพื่อจะได้นาไปพัฒนาสื่อต่อไป และทาให้เป็นสื่อมืออาชีพ
มากขึ้น รวมถึงแนวปฏิบัติจริยธรรมดังกล่าว เป็นสิ่งที่ดี เพราะสังคมออนไลน์สมัยนี้ไวมาก ควรให้ทุก
คนได้รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งควรเป็นแนวทางในการนาเสนอข่าวของทุกๆสื่อที่ยังไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่มีอยู่
กลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นยอมรับปานกลาง/นาไปใช้ได้บางข้อ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
6.67 ให้ความเห็นว่า กรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ ควรเสนอข่าวให้ถูกต้อง และครบถ้วน เป็ นเรื่องของครอบครัวและอนาคตของครอบครัวส่ง
ผลเสียต่อการอยู่อาศัยได้ และ ก็ต้องดูสถานการณ์ หลายๆอย่าง ประกอบด้วย
กลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับน้อย/นาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ให้
ความเห็นว่า กรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมื องในสื่อสังคมออนไลน์ ใน
กรณีเสียงสัมภาษณ์ของเด็ก บางครั้งก็ไม่ต้องดัดแหลงก็ได้ ปล่อยเสียงสัมภาษณ์เด็กไปเลย
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5.2 การอภิปรายผล
5.2.1 ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แบ่งได้เป็น 3 ปัญหา ได้แก่
ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็ก ปัญหาด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล และปัญหาด้าน
ความเป็นกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายตามประเด็นดังกล่าว ดังนี้
ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็ก จากผลวิจัยพบว่า มีการละเมิดสิทธิเด็ก ทั้งรูปภาพและเนื้อหา
ข่าว โดยนักข่าวพลเมืองมักจะไม่มีการเซ็นเซอร์ และปกปิดตัวตนของเด็กผู้เสียหาย ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ที่ ไม่ พึ งปฏิ บั ติข องทั้ งนั ก ข่ าววิช าชีพ และนั ก ข่าวพลเมื อ ง โดยแนวคิ ด เรื่อ งสิ ท ธิเด็ ก ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555) ได้ระบุไว้ว่า เด็ก มีสิทธิในการได้รับ
การคุ้มครอง คือ การได้รับการคุ้มครองจากการทารุณในทุกรูปแบบ เช่น การเลือกปฏิบัติ การล่วง
ละเมิด การถูกกลั่นแกล้ง การถูกทอดทิ้ง การกระทาทารุณ หรือการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น ซึ่ งการทา
หน้าที่ของนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กนั้น มีอิสระในการทาข่าว มีอิสระในการถ่ายภาพ แต่
ต้องอยู่บ นพื้น ฐานของความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคมด้วย ก่อนที่จะนาเสนอภาพเด็กหรือเนื้อหาข่าวที่
เกี่ยวกับเด็กนั้น ควรคานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา
เช่น เดียวกับ ทฤษฏีความรับผิ ดชอบต่อสั งคม Mcquail (2010 อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะ
เสถียร, 2557) ที่อธิบายว่า ในการยอมรับและการปฏิบัติตามพันธกรณี สื่อควรจะปกครองตนเอง
ภายใต้กรอบของกฎหมายและความเป็นสถาบันหลัก และสื่อควรหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่จะชี้นาไปสู่
อาชญากรรม ความรุนแรง ความไร้ระเบียบของสังคม หรือการรุกรานชนกลุ่มน้อย และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อาจารี ประทุมมา (2554) เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนในการปฏิรูปสื่อ พบว่า
ประชาชนมีความเห็นว่า 1) สื่อต้องไม่ก้าวก่ายสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนมากจนเกินไป 2) สื่อควร
เคารพสิทธิส่วนบุคคลให้มากกว่านี้ 3) ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น และ 4) ไม่ไปก้าวก่ายสิทธิส่วน
บุคคลมากจนเกิน ความจาเป็น โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ควรปรับปรุงการละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ จาก
ผลการวิ จั ย ของ Victoria Chioma Nwankwo (2011) เรื่ อ ง บทบาทของสื่ อ ในการส่ งเสริ ม สิ ท ธิ
มนุษยชน:การวิเคราะห์ สารคดีของบีบีซีเรื่อง 'Chocolate: the bitter truth ' ได้ข้อสรุปว่า สื่อมี
บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งบทบาทนี้มีความสาคัญมากแต่บรรดาสื่อมวลชนและผู้รับสาร
กลับไม่ได้ให้ความสนใจกันมากนัก ดังนั้น สื่อเองจึงต้องเน้นย้าและมีเทคนิคการนาเสนอที่ดึงดูดความ
สนใจจากผู้ชมรวมไปถึงให้ความสาคัญกับการรณรงค์โครงการสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น
ปัญหาด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นประเด็นสาคัญที่ผู้บริโภคคานึงถึง
เป็นอันดับต้นๆ และมักตั้งคาถามว่า เรื่องที่ นักข่าวพลเมืองนาเสนอนั้นจริงหรือไม่ จากการสัมภาษณ์
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ในบางครั้งอาจมีการเต้าข่าว หรือ ชอบใส่ความคิดเห็นลงไป ทาให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์ร่วม และมักมีความเกินจริงกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลเป็นพื้นฐานของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย Mcquail (2010 อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2557, น.316) ได้อธิบายว่า สื่ อต้องต้องมี
มาตรฐานของวิชาชีพในเรื่องความเป็นข่าวสาร ความจริง ความถู กต้อง ความเป็นวัตถุวิสัย และ
ความสมดุล
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรรณี อมรวิพุธพนิช (2559) เรื่อง มโนทัศน์ จริยธรรมสื่อ
ของนักข่าวพลเมือง ไทยแลนด์บล็อกอะวอดส์ ศึกษามโนทัศน์หรือแนวคิดจริยธรรมสื่อของนักข่าว
พลเมือง ผู้ซึ่งกาลังมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อใหม่ของยุคสื่อสังคมออนไลน์ ผลจาก
การศึกษาวิจัยพบว่า นักข่าวพลเมืองให้ความสาคัญกับ แหล่งที่มาของข้อมูล และเรื่องของ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ และในขณะเดียวกันก็ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่า นักข่าวพลเมืองทั้งหมดเห็นด้วยกั บการ
การสอดแทรกความคิดเห็น ในเนื้อหาข่าว
ปัญหาด้านความเป็นกลาง เมื่อพิจารณาการทาข่าวของนักข่าวพลเมือง ยังขาดปัญหาด้าน
ความเป็น กลางของข้อมูล ซึ่งพบว่านักข่าวพลเมืองมีการนาเสนอไม่รอบด้าน เมื่อเปรียบเทียบการ
นาเสนอข่าวของนักข่าววิชาชีพ เนื่องจาก นักข่าวพลเมือ ง นาเสนอข่าวเพียงด้านเดียวเฉพาะสิ่งที่เห็น
เพียงเท่านั้น ไม่ได้มีการสัมภาษณ์ หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาสนับสนุนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังกล่าว
ผู้บริโภคก็จะรับแต่ข่าวที่นักข่าวพลเมืองได้นาเสนอออกไป และรับรู้เพียงข่าวที่ได้นาเสนอเพียงเท่านั้น
สอดคล้องกับทฤษฏีปทัสถาน ซึ่ง สุกัญญา รัตนเดชาชัย (2549) อธิบายว่า ทฤษฏีนี้ ระบุถึงบทบาท
หน้าที่ของสื่อมวลชน ในเรื่องต่างๆ เช่น สื่อมวลชนให้ข้อเท็จจริง และกรองข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอข้อมูลข่าวสารและค่านิยมทางสังคม ตลอดจน จัดหาข่าวใน
ทุกๆด้าน โดยทฤษฏีนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สื่อมีแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี หลัก 3 ประการ เพื่อให้
การทางานมีความเป็นกลางและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม โดยให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการมีส่วนร่วมและเลือกรับข่าวสาร สื่อต้องมีอิสรภาพ และเสรีภาพในการนาเสนอข่าวสาร รวมไป
ถึงสื่อต้องตระหนักถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) เรื่อง จริยธรรมการใช้สื่อออนไลน์
และสื่อสังคมในกระบวนการสื่อข่าวของสื่อไทยในยุคดิจิทัล โดยผลวิจัยพบว่า หลักจริยธรรมที่ควรมี
การทบทวนบทบาทในการปฏิบัติงานข่าวบนสื่อออนไลน์และสื่อสังคมได้แก่ ประเด็นเรื่องความถูกต้อง
ความเป็นกลาง การรักษาสมดุล ความโปร่งใส จุดยืนเรื่องการแสดงออกทางความคิด บทบาทในการ
คัดกรองข่าวสาร และการประสานสังคมไม่สร้างความขัดแย้ง ซึ่งผู้วิจัย เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า จริยธรรม
พื้น ฐานด้าน ความเป็ น กลางและการได้ รับ ข้อมู ล ข่าวสาร เป็ น สิ ท ธิขั้นพื้ น ฐานของผู้ บ ริโภค ทั้ งนี้
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นักข่าวพลเมือง อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน นาเสนอในหลากหลายมุมมอง และให้
ความรู้ในหลายๆด้าน มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคข่าว
5.2.2 สาเหตุของปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
สาเหตุ ข องปั ญ หาในการน าเสนอข่ า วเด็ ก ของนั ก ข่ า วพลเมื อ งผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แบ่งได้เป็น 8 สาเหตุ ได้แก่
1) สาเหตุที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ
2) สาเหตุที่เกิดจากการมีข้ออ้างให้ตัวเอง
3) สาเหตุที่เกิดจากการขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
4) สาเหตุที่เกิดจากการไม่มีกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร
5) สาเหตุที่เกิดจากอิทธิพลทางการตลาดเข้ามาครอบงา
6) สาเหตุที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์
7) สาเหตุที่เกิดจากค่านิยมในสังคมและความต้องการของผู้รับสาร
8) สาเหตุที่เกิดจากข้อจากัดด้านบุคลากรและเครื่องมือ
โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุของปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ที่เห็น ได้ชัด คือ สาเหตุที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรม
จรรยาบรรณสื่อ และการขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้นักข่าวพลเมืองเกิดปัญหา
ในการนาเสนอข่าว และพบว่านักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่ ไม่ได้เรียนด้านนิเทศศาสตร์มาโดยตรง ซึ่งจาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า นักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ถึงร้อยละ 60
และในจานวนนั้ น จบการศึกษาด้าน นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่ อสารมวลชน เพี ยง ร้อยละ
11.11 เท่านั้น ประกอบกับพบว่าในจานวนดังกล่าว ไม่เคยผ่านการอบรมจริยธรรมทางวารสารศาสตร์
สูงถึง ร้อยละ 73.33 ทาให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนาเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม
เช่ น เดี ย วกั บ Mark Glaser (2006 อ้ า งถึ งใน เครื อ ข่ า ยพลเมื อ งเน็ ต , 2553) อธิ บ ายว่ า นั ก ข่ า ว
พลเมื อ ง คื อ คนธรรมดาที่ ไม่ เคยผ่ านการอบรมเพื่ อ เป็ น สื่ อ มื อ อาชี พ สามารถใช้ เครื่อ งมื อ ของ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละการกระจายตั ว ไปทั่ ว โลกของอิ น เทอร์ เน็ ต ในการสร้ า ง ต่ อ ยอด หรื อ
ตรวจสอบสื่อด้วยตนเอง หรือด้วยการร่วมมือกับคนอื่น อีกทั้ง ความต้องการของผู้รับสารและความ
ครอบงาทางการตลาด ก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ทาให้การทาหน้าที่นาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ อนันต์โท และสันทัด ทองรินทร์ (2559) เรื่อง จริยธรรม
ในวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งพบว่า สื่อมวลชนมีปัญหาด้านจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น แต่สื่อมวลชนเองก็มีความ
พยายามในการที่จะพัฒนาจริยธรรมของตนเองด้วย การไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดจริยธรรมของ
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สื่อมวลชน พบว่ามีสาเหตุมาจากความไม่มีเกณฑ์ด้านจริยธรรมที่ชัดเจน การขาดความใส่ ใจด้าน
จริยธรรมอย่างจริงจังขององค์กรสื่อและผู้ปฏิบัติง าน การยึดแนวคิดในเรื่องการกากับดูแลตนเอง การ
ไม่มีกฎหมายและไม่มีสมาคมที่เข้ามาดูแล การดาเนินธุรกิจสื่อแบบทุนนิยม รวมถึงการถูกแทรกแซง
ทางธุรกิจจนอาจทาให้สื่อขาดจริยธรรมได้ ด้านสภาพการบังคับใช้จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน พบว่า
เมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม ส่วนใหญ่ไม่อาจควบคุมกันเองได้ เพราะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวและ
เกรงใจกันเอง และสอดคล้องกับ (Wolelaw Eshetu (2012) ได้ศึกษาเรื่อง Journalistic Ethics in
the Newsroom: The Case of the Amhara Mass Media Agency โดยมองว่ า จริ ย ธรรมทาง
หนังสือพิมพ์ถือเป็นสิ่งสาคัญที่นั กข่าวและนักหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าว จาเป็นต้องมี หากผู้สื่อข่าวไม่
สามารถสร้างบทบาทนี้ได้ สังคมจะขาดความไว้วางใจและความซื่อสั ตย์ โดยผู้วิจัย เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
หากสร้างแนวปฏิบัติที่เข้าใจตรงกัน และสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมือง จะ
สามารถลดปัญหาการนาเสนอข่าวที่ไม่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมได้
5.2.3 ผลกระทบในการนาเสนอเนื้อหาและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเด็นต่ างๆ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผลกระทบในการนาเสนอเนื้อหาและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเด็นต่างๆ ผ่านสื่อ
สั งคมออนไลน์ มีทั้ งด้านบวกและด้านลบ แต่ในด้านบวกนั้ น มั กไม่ เป็ นปั ญ หา เพราะล้ ว นแต่จ ะ
ส่งเสริมเด็กในทางสร้างสรรค์ แต่ในทางกลับกัน เรากลับไม่ค่อยเห็นข่าวประเภทนี้บ่อยนัก เมื่อเทียบ
กับผลกระทบในด้านลบแล้ว เรามักจะเห็นการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมือง และมีการแชร์ต่อใน
ส่วนของรูปภาพและเนื้อหาข่าว ทั้งนี้ อาจเกิดจากลักษณะของข่าว ที่ทาให้คนสนใจ โดย พรรณพิไล
ปุกหุต (2553) ได้แบ่งตามระดับของข่าว ได้ 2 ประเภท คือ 1) ข่าวหนัก (hard news) คือ ข่าวที่มี
เนื้ อหาที่เป็ นสาระ มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา
ต่างประเทศและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ 2) ข่าวเบา (soft news) คือ ข่าวที่เข้าใจง่าย เน้นให้ผู้รับ
สารเกิด ความบั น เทิ ง และเกิ ด อารมณ์ ค ล้ อยตาม เช่น ข่ าวสั งคม ข่าวบั น เทิ ง ข่าวกี ฬ า และข่ าว
อาชญากรรม เป็นต้น และสอดคล้องกับ นิยดา พุทธวงศ์ (2534) จาแนกบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน
ตามลั ก ษณะได้ 4 ด้ าน คื อ 1. บทบาททางด้ านสั งคม 2. บทบาททางด้านการเมือ ง 3. บทบาท
ทางด้านเศรษฐกิจ และ 4. บทบาททางด้านการศึกษา ซึ่งบทบาทหน้าที่ของนักข่าวพลเมืองในฐานะ
สื่อมวลชน ย่อมเกี่ยวข้องกับบริบททางด้านสังคม การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร อาจนาไปสู่ผลกระทบ
ด้านต่างๆในสังคม และในขณะเดียวกัน ก็เป็นตัวกลางที่จะผลักดันการขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็น
ที่สื่อกระแสหลักอาจเข้าไปไม่ถึงได้เช่นกัน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ อนันต์โท และสันทัด ทองรินทร์ (2559) ได้วิจัย เรื่อง
จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน พบว่ า การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมมีผลกระทบใน 3
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ส่วน คือ ด้านประชาชน เพราะสื่อมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อ่าน/ผู้ชม/ผู้ฟัง/ประชาชนในฐานะที่เป็น
ผู้รับสื่ อหรือประเด็น สาร ด้านสังคม เพราะสื่ อช่วยให้ ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจึงทาให้ มี
ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้ง่าย และ ด้านตัวสื่อเอง เพราะการขาดจริยธรรมทาให้สื่อขาดความ
น่าเชื่อถือ และผลการวิจัยของ วิริยาภรณ์ ทองสุข (2559) เรื่อง การวิเคราะห์การนาเสนอข่าวเชิงคลิก
เบทของเว็บไซต์ ที่พบว่า ด้านการศึกษาความคิดเห็นผู้อ่านข่าวเชิงคลิกเบทของเว็บไซต์ ตัวแทนกลุ่ม
วัยทางานและตัวแทนกลุ่มนักศึกษา ให้ความคิดที่สอดคล้องกันว่า การนาเสนอข่าวเชิงคลิกเบทของ
เว็บไซต์มีลักษณะเป็นด้านลบ และถึงแม้ว่า ผู้อ่านจะรู้เท่าทันสื่อแต่แนวโน้มของการนาเสนอข่าวเชิง
คลิกเบทจะยังอยู่ในโซเชียลมีเดีย เพราะผู้อ่านยังคงให้ความสนใจกับข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ผู้นาเสนอ
ข่าวเชิงคลิกเบทมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การนาเสนอเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกแปลกใหม่
นอกจากนี้ ด้วยความรวดเร็วของสื่อมวลชนทั้งเนื้ อหาข่าวและภาพข่าวนั้น ผลการวิจัยของ
Minla Linn Shields ( 2014) ไ ด้ ศึ ก ษ า Ethics in Photojournalism: Authenticity and
Sensitivity in Coverage of Tragic Events พบว่า ผู้คนส่วนใหญ่สนใจภาพที่ถ่ายจากเหตุการณ์จริง
ที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันภาพที่ถูกนาเสนอด้วยกราฟิก ไม่ค่อยได้รับการเลือก
เพราะถือเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ที่น่าสลดใจน้อยลง ตรงกันข้ามการแสดงความน่ากลั วที่แท้จริง
ของเหตุการณ์อาจเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น และพบว่ากฎระเบียบที่เคร่งครัดอาจ
ใช้ไม่ได้ในบางกรณี และพบว่าความถูกต้องและความรวดเร็วของภาพถ่าย ก็เป็นคุณค่าที่สาคัญใน
บริบทของการนาเสนอข่าว
ถึงแม้ว่าผู้รับ สารจะรู้เท่าทันผลกระทบในด้านบวกและด้ านลบ แต่ก็ยังคงมีการสนับสนุน
บริโภคข่าวสารนั้นอยู่ ด้วยการ แชร์ต่อ โดยจะเห็นได้ว่า ข้อมูลจากนักข่าวพลเมืองอาจเป็นข่าวหนัก
อย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้น ประกอบกับคุณค่าข่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต จึงทาให้ผู้รับ
สารยังคงติดตามการนาเสนอข่าวของเพจนักข่าวพลเมืองอยู่ ถึงแม้จะส่งผลกระทบก็ตาม
5.2.4 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
แนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการน าเสนอข่าวเด็ ก ของนั ก ข่าวพลเมื อ งผ่ านสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ จากผลการวิจัยพบว่า ต้องป้องกันโดยการให้การศึกษา และ ผู้บริโภคต้องช่วยกันตรวจสอบ
ซึ่งสามารถอภิปรายผลเป็นแนวคิดกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวของนักข่าว
พลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ “MEL” โดยย่อมาจาก
การตรวจสอบ (Monitor) , การให้ ค วามรู้ (Educate) และ การบั งคั บ ใช้ ก ฎ หมาย (Law
enforcement) และยังสามารถสร้างแผนภูมิรูปภาพของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
นาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้ดังนี้
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ภาพที่ 5.1 กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์
MEL

แผนภูมิรูปภาพของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมือง
ผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ MEL นั้ น สามารถอธิบ ายได้ ดั งนี้ แนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการ
นาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จาเป็นต้องมีองค์กรหรือหน่วยงานที่รั บผิดชอบ
ดูแลอย่างชัดเจน เช่น กสทช. หรือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการตรวจสอบ
อาจจะมีกองทุน สาหรับดูแลเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ มีหน่วยไซเบอร์อาสา ซึ่งอาจจะมาจากผู้สนใจ
หรือนักศึกษาที่กาลังเรียนด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชน เป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้น ในขั้นตอนของ
การตรวจสอบ (Monitor) เพื่อสอดส่องหากรณีที่มีการนาเสนอข่าวหรือเรื่องราวที่ขัดจริยธรรมและขัด
ต่อกฎหมาย หลังจากนั้นหากพบว่า การนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองขัดต่อจริยธรรม ต้องติดต่อ
เรียนเชิญ ให้เข้ารับการอบรม ตามขั้นตอนต่อมาคือ การให้ความรู้ (Educate) โดยในขั้นตอนนี้ มีการ
เสนอว่าควรจั ดโดยสถาบั น การศึกษา หรือหน่ว ยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง มีการให้ ความรู้ที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งชี้แจงจริยธรรมนักข่าวพลเมื องในการนาเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม ทั้งนี้
ต้องมีใบรับรองหรือประกาศนียบัตร มอบให้แก่แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ที่เข้าร่วมรับการอบรม เพื่อเป็นการ
เสริมพลังบวก ชื่นชม และให้ความสาคัญ รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้เพจอื่นๆ ตระหนักถึงการนาเสนอ
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ข่าวที่เหมาะสม และยังสร้ างความมั่นใจให้แก่ผู้รับสารในการบริโภคข้อมูลข่าวสารจากเพจที่ได้ผ่าน
การอบรม และสร้างความน่าเชื่อถือต่อตัวแฟนเพจ เฟซบุ๊ก นักข่าวพลเมืองอีกด้วย ทั้งนี้ เพจที่ไม่ได้
ถูกตรวจสอบว่านาเสนอข่าวที่ไม่เหมาะสมหรือประชาชนที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับ
การอบรมได้เช่ นกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจสอบว่านักข่าวพลเมือง ได้นาเสนอข่าวที่ขัดจ่อ
กฎหมาย ก็จะเข้าสู่กระบวนการ การบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมาย โดยหน่วยงานภาครัฐต่อไป
จากแผนภูมิดังกล่าว จะสังเกตได้ว่า กระบวนการป้องกั นและแก้ไขปัญหาการ นาเสนอข่าว
ของนั ก ข่ า วพลเมื อ งผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ MEL เป็ น มาตรการเยี ย วยาที่ ให้ โ อกาส เนื่ อ งจาก
ผลการวิจัยข้างต้นพบว่า สาเหตุของปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่ไม่เหมาะสมนั้น เนื่องมาจาก การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สื่อ ดังนั้น หากมีการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองที่ไม่เหมาะสม ก็ควรที่จะสนับสนุน ส่งเสริม การ
ให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อลดปัญหาต่างๆ ในการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมือง ตามผลของการวิจัย ที่
ค้นพบ นั่นคือ ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็ก ปั ญหาด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และปัญหาด้านความเป็นกลาง นั่นเอง
หากมองในมุมของระบบจัดการของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ที่มีกระบวนการปิดเว็บไซต์ เมื่อมีผู้แจ้งเบาะแส โดยทางกระทรวงได้เปิดสายด่วน
1212 รับแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ e-mail : 1212@mdes.go.th
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อีกด้วย ซึ่งข้อมูลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2558) ระบุว่า
กระทรวงไอซีทีได้ดาเนิ น การปิ ดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่กระทาผิดกฎหมาย โดยดาเนินการทาง
กฎหมายเรื่องเว็บไซต์หมิ่นสถาบันและเว็บไซต์ลามกอนาจาร ประมาณ 3,900 ยูอาร์แอล และมีคาสั่ง
ศาลอาญา (หมายเลขคดีดา) ให้ระงับการทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประมาณ 3,400 ยู
อาร์แอล คิดเป็นร้อยละ 87.32 ส่วนการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ โดยเฉพาะกรณีการซื้อ
สิน ค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญ หาร่วมกับส่ว น
ราชการต่ า งๆ โดยยึ ด หลั ก ยุ ท ธศาสตร์ 4 ป. ได้ แ ก่ ปราบปราม ป้ อ งกั น ประชาสั ม พั น ธ์ และ
ประสานงาน
ความแตกต่างระหว่าง กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ MEL กับ ระบบจัดการของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน คือ การให้
ความรู้ (Educate) ซึ่งมองว่า เป็นกระบวนการเชิงบวก ที่ส่งผลดีและมีแนวโน้มที่สามารถนาไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยปัจจุบัน ภาครัฐยังขาดมาตรการดังกล่าวอยู่ เพราะเมื่อมีการแจ้งเบาะแส
เข้ามายั งกระทรวง ก็จ ะมีการพิจ ารณาตรวจสอบข้อเท็ จจริง เมื่อเห็ นสมควรว่าผิ ด ก็ล งโทษและ
ดาเนินการตามกฎหมายทันที โดยข้ามขั้นตอนการให้ความรู้ไป
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กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ MEL สอดคล้องกับ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitative Theory) เป็นการ
ลงโทษเพื่อไม่ให้ผู้กระทาผิดกลับมากระทาผิดซ้าอีก รวมทั้งพยายามที่จะช่วยให้ผู้กระทาผิดกลับคืนสู่
สังคมได้ตามปกติ จึงต้องมีการให้การเรียนรู้ การอบรม การฝึกอาชีพ ให้เพียงพอที่เขาจะใช้ในการ
ดาเนินชีวิตได้ รวมทั้งการพยายามช่วยให้ผู้กระทาผิดไม่รู้สึกมีปมด้อยจากการที่ได้รับการลงโทษไป
แล้ว (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, 2559)
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน, 2557) เรื่องโครงการศึกษา
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณและการกากับกิจการสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
ระบุว่า ควรมีกลไกร้องเรียนชั้นต้นที่บริหารโดยตัวองค์กรสื่อเอง โดยในทุกกรณีต้องแสดงคาวินิจฉัยใน
สื่อของตนเองหรือช่องทางที่สามารถสืบค้นได้ด้วย และมีการทบทวนมาตรฐานที่ได้จากการประมวล
คาวิ นิ จ ฉั ย ทุ ก ๆปี เช่ น เดี ย วกั บ ศิ ริ ว รรณ อนั น ต์ โท และสั น ทั ด ทองริน ทร์ (2559) ได้ วิ จัย เรื่อ ง
จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน พบว่า สาหรับแนวทางการควบคุมจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น
ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนสนับสนุนการควบคุมกันเองโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม บางส่วนเห็นว่าควรมี
การสร้างจริยธรรมหลักและมีจริยธรรมย่อยแยกตามสาขาวิช าชีพสื่อ เพราะธรรมชาติของสื่อแต่ละ
ประเภทมี ความแตกต่างกัน ส่ วนมาตรการป้ องกัน ก ากับ ดูแล และส่ งเสริม จริย ธรรมในวิช าชี พ
สื่อมวลชน ควรให้รัฐเป็นหน่วยงานหลักควบคู่ไปกับองค์กรสื่อมวลชนและองค์กรธุรกิจสื่อ รวมทั้ง
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชน ส่วนผู้บริโภคสื่อก็ควรมีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่
ตรวจสอบและสะท้ อ นประเด็ น จริย ธรรมของสื่ อ ด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น โดยผู้ วิ จั ย เห็ น ด้ ว ยอย่ างยิ่ งว่ า
การศึกษาและกลไกที่ชัดเจน จะสามารถช่วยให้ นักข่าวพลเมือง และผู้รับสาร มีความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้นและสามารถนากลไกดังกล่าวมาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการกากับดูแลได้
ทั้งนี้ผู้บริโภคหรือผู้รับสารก็เช่นเดียวกัน หากพบว่า การนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองไม่เหมาะสม
ต้องรีบตักเตือนและแนะนาให้เร็วที่สุด ก่อนที่ข้อมูลข่าวสารจะถูกแพร่กระจายออกไปเป็นจานวนมาก
และอาจสร้างปัญหาต่างๆ ขึ้นมาได้ในภายหลัง
5.2.5 แนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
ที่เหมาะสม
แนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม
ยังคงให้ความสาคัญในประเด็นปัญหาด้านการละเมิดสิทธิ เนื่องจาก ประเด็นเรื่องเด็ก เป็นเรื่องที่ควร
ระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะเด็ก ยังไม่สามารถคุ้มครองหรือปกป้องตนเองได้ ในบางกรณีจึงต้องมี
การขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนด้วยซ้า โดยจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าเพจนักข่าวพลเมืองเคยถูก
ร้องเรียน ร้อยละ 86.67 และแหล่งที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุด คือ สมาชิกแฟนเพจ ซึ่งหากมองใน
เรื่องผลกระทบจากการนาเสนอข่าวเด็ก นอกจากปัญหาที่เกิดกับเด็กแล้ว ยังอาจลุกลามไปยังผู้ที่
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เกี่ยวข้อง และสังคม อีกด้วย แนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสม จึงครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน คือ เนื้อหาข่าว รูปภาพ เสียง และการได้มาของข่าว ซึ่ง
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้สร้างเป็นแนวทางจริยธรรมยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคม
โดยสอดคล้องกับ ทฤษฏีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ Mcquail (2010 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร, 2557) ได้ระบุ ไว้ว่า นักวารสารศาสตร์และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อควรจะรับผิดชอบต่อสังคม
นายจ้าง และตลาด
ทั้งนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ ผลการศึกษาเรื่อง การนาเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กผ่านมวลชน
จัดทาโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 36 ของข่าวซึ่งรวมถึงเนื้อหาและภาพข่าวในหนังสือพิมพ์
และร้อยละ 34 ของข่าวในโทรทัศน์ละเมิดสิทธิเด็ก (ธาตรี ใต้ฟ้าพูล และ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ,
2552 อ้างถึงใน มติชนออนไลน์, 2552) โดยจากผลวิจัยดังกล่าว ยังสามารถจาแนกประเภทของการ
นาเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ละเมิดสิทธิเด็ก ได้ 5 ประการ ได้แก่ 1) การพาดหัวข่าวที่ดูรุนแรง 2)
การใช้ภาษาหรือข้อความที่เร้าอารมณ์ให้สะเทือนใจ
3) ใช้ภาษาที่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือไม่
เหมาะสม 4) การเปิดเผยชื่อเด็กหรือผู้เกี่ยวข้องและ 5) การเปิดเผยใบหน้าของเด็กหรือผู้เกี่ยวข้อง
เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ พรรณี อมรวิพุธพนิช (2559) เรื่อง มโนทัศน์ จริยธรรมสื่อ ของนักข่าว
พลเมือง ไทยแลนด์บล็อกอะวอดส์ ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า จากการสารวจตัวอย่างการใช้รูปภาพ
ประกอบเนื้อหาในเว็บบล็อก
พบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไม่
เจตนา
5.2.6แนวความคิดเห็นจากกรอบแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าว
พลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
จากการสารวจระดับการยอมรับแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองใน
การนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หากจาแนกเป็นการยอมรับแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกๆด้าน ยกเว้นด้าน เสียง ที่มีระดับการยอมรับแนวทางจริยธรรมอยู่
ในระดับมาก ซึ่ง เสียงสัมภาษณ์ของเด็ก ต้องดัดแปลง ไม่ให้รู้ว่าเป็นเสียงของเด็กคนใด ห้ามนาเสนอ
เสียงสัมภาษณ์จริง โดยส่วนหนึ่ง มีการให้ความเห็นว่า หากเป็นวีดีโอภาพเคลื่อนไหวการให้สัมภาษณ์
ของเด็ก เมื่อมีการเบลอหน้าแล้ว ก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมาดัดแปลงเสียงอีก และหากมองโดยภาพรวม
ของแนวทางจริยธรรมการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แล้วนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ยอมรับมาก/มีประโยชน์ ถึงร้อยละ
80 สอดคล้องกับทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดย McQuail (1987 อ้างถึงใน กาญจนา แก้ว
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เทพ, 2556) ระบุว่า พลเมืองทุกคนและชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม มีสิทธิที่จะเข้าถึงสื่อมวลชน และมีสิทธิที่
จะใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง กลุ่ม องค์กรและชุมชน ควรจะเป็นเจ้าของสื่อได้เอง
และการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ด้านคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างประเด็นเรื่องเสรีภ าพและความเป็นส่วนตัว
ต่อไปในอนาคต การนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นับว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ สื่อ
ใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการรับ -ส่งข้อมูล ซึ่งปัจจุบันการนาเสนอข่าวก็
ไม่ได้จากัดแค่สื่อมวลชนเท่านั้น ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงไม่ได้จากัดสิทธิเสรีภาพในการ
เข้าถึงและรับ-ส่งข้อมูล ดังนั้น นักข่าวพลเมืองจึงมีการยอมรับยอมรับแนวทางจริยธรรมการนาเสนอ
ข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อที่จะนาไปเป็นแนวทาง
ในการใช้สื่อต่อไป
โดยสอดคล้องกับ วัฒ นา พัฒ นพงศ์ และคณะ (2530) ได้ทาการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนกับ
บทบาทด้านจริยธรรม โดยได้อธิบายไว้ว่า สื่อมวลชนส่วนใหญ่ยอมรับในข้อตกลงหรือหลักจริยธรรมที่
ได้กาหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึงเป็นเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินปัญหา
ต่างๆ เช่นเดียวกับ พรรณี อมรวิพุธพนิช (2559) ได้ทางานวิจัย เรื่อง มโนทัศน์ จริยธรรมสื่อ ของ
นักข่าวพลเมือง ไทยแลนด์บล็อกอะวอดส์ ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนเห็นด้วย
กับ การจัดทาแนวปฏิบัติจริยธรรมสาหรับนักข่าวพลเมือง โดยเสนอให้เป็นคู่มือจริยธรรมที่นั กข่าว
พลเมืองหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการนาเสนอข่าวสารสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงาน
จริง

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อแสนอแนะในการประยุกต์ใช้
ข้อแสนอแนะในการประยุกต์ใช้ แบ่งตามกลุ่ม ผู้ที่สามารถนาไปใช้ได้ ดังนี้
1) ภาครัฐ
- จากผลการวิจัย พบว่า สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดปัญหาเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรมีการรณรงค์ จัด
อบรมให้ความรู้ เสริมพลังบวก ให้แก่ นักข่าวพลเมือง นักข่าววิชาชีพ และผู้สนใจ รวมถึงสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนให้เห็นความสาคัญและรู้เท่าทันสื่อ เพื่อนาไปสู่การนาเสนอข่าวเด็กและข่าว
ประเภทอื่นทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม
- จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทาให้เกิด กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนาเสนอข่าว
ของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ MEP ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถ
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นาแผนภูมิกระบวนการดังกล่าว ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาแบบจาลองอื่นๆ ต่อไป
2) นักข่าวพลเมือง
- จากผลการวิจัยพบว่า การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อและการ
ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ประกอบกับ ยั งไม่มี การสร้างแนวทางจริยธรรมเพื่ อนาไปประยุกต์ใช้อย่างเป็น รูป ธรรม
ดังนั้น นักข่าวพลเมืองสามารถนาแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตและนาเสนอข่าวเด็กและข่าวอื่นๆในสื่อสังคมออนไลน์ได้
รวมถึงแนวทางจริยธรรมดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรนาเสนอข่าวนั้นๆ
ก่อให้เกิดความตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
- จากผลการวิจัย พบว่า เกิดปัญหาจากการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง 3 ปัญหา คือ
ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็ก ปัญหาด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล และปัญหาด้าน
ความเป็นกลาง ดังนั้น ในการนาเสนอข่าวของนักข่าวพลเมือง ควรตระหนักถึงปัญหาทั้ง 3 ประการ ที่
จะเกิดขึ้นจากการนาเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3) นักข่าววิชาชีพ
- ควรมี การผลั ก ดั น จากสมาคนนั ก ข่าวออนไลน์ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การท าหน้ าที่ ข องนั ก ข่ าว
พลเมืองหรือต้องหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันโดยสร้างมาตรการเพื่อควบคุมการนาเสนอข่าวให้เป็นไป
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอันดีงามตามหลักวิชาชีพสื่อสารมวลชน
- นักข่าววิชาชีพ สามารถนาแนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมือง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน และเป็นต้นแบบที่ดีในการทาหน้าที่สื่อมวลชน
4) ประชาชน
- ประชาชนทั่ ว ไป ในฐานะผู้ รับ สาร และผู้ ส่ งสาร สามารถน าแนวทางจริย ธรรมในการ
นาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ประเภทต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน รวมถึงเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ อีกด้วย
- ประชาชนในฐานะ ผู้บริโภคข่าว พบว่า มีบทบาทสาคัญ ในการช่วยพัฒนาและตรวจสอบ
การทางานทั้งของนักข่า ววิชาชีพและนักข่าวพลเมือง ดังนั้น หากพบการกระทาที่ไม่สอดคล้องตาม
แนวทางจริยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สามารถตักเตือน
และชี้แนะให้เกิดการพัฒนา และนาเสนอข่าวอย่างเหมาะสมต่อไป
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5.3.2 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย
1) การวิจัยชิ้นนี้ ควรเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบการทาหน้าที่นาเสนอข่าวระหว่างบทบาท
หน้าที่ของนักข่าวพลเมือง และนักข่าววิชาชีพ เพื่อให้เกิดขอบเขตผลการวิจัยนาเสนอข่าวประเด็นเด็ก
ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสามารถนามาต่อยอดให้ข้อมูลได้ถูกวิเคราะห์นาไปประมวลผลให้เกิดประโยชน์
สาธารณะ
2) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายเด็กที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกฎหมาย และบทลงโทษด้าน
การละเมิดของสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงมาตรการที่ชัดเจนของประเทศอื่นๆ
และนามาประยุกต์เป็นแนวทางในการกากับดูแลต่อไปในอนาคต
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1. แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553
เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และเว็บไซต์ข่าวสารต่าง ๆ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ทั้งในด้านการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็ น หรือการ
เผยแพร่การทางานขององค์กรข่าว ซึ่ งมีทั้งการใช้ประโยชน์ในระดับองค์กร ตัวบุคคล และผสมผสาน
เป็ น จ านวนมาก จึ งควรมี แนวปฏิ บั ติ ในการใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ข องสื่ อ มวลชนให้ เป็ น ไปในทาง
สร้างสรรค์
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจึงได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าว
นั กหนั งสื อพิ มพ์ แห่ งประเทศไทย เป็ นผู้ ป ระสานการยกร่างแนวปฏิ บั ติ โดยมีตั วแทนจากองค์ก ร
วิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และ
ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ด้านกฎหมายและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ร่วมกันยกร่างและรับ ฟั งความคิดเห็ น จาก
ผู้เกี่ยวข้อง จึงกาหนดเป็นแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้
‘สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ’ (Social Media) หมายถึ ง ช่ อ งทางการสื่ อ สารผ่ า นเว็ บ ไซต์ และโปรแกรม
ประยุ ก ต์ บ นสื่ อ ใด ๆ ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ส ามารถสื่ อ สารเนื้ อ หา อาทิ
twitter.com, facebook.com, youtube.com, weblog ต่าง ๆ
องค์กรสื่อมวลชน หมายถึง องค์กรสมาชิกสภาการหนังสื อพิ มพ์แห่ งชาติ และองค์กรสมาชิกสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญสภาการหนังสือ
แห่งชาติ พ.ศ. 2540 ผู้ประกอบวิชาชีพข่าว ผู้ปฏิบัติงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตาม
ธรรมนูญสภาวิชาชีพ ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2552 และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอื่นที่
ยอมรับแนวปฏิบัตินี้
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หมวด 2
แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชน
ข้อ 2 การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและ
การแสดงความคิดเห็ น พึ งยึดมั่น กรอบจริยธรรมแห่ งวิช าชีพสื่ อมวลชนของสภาการหนังสื อพิ มพ์
แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอย่างเคร่งครัด
ข้อ 3 การนาเสนอข่าวโดยการใช้สื่อสั งคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชน ควรมีหลักในการอ้างอิงถึง
องค์กรสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
(2) รายละเอียด สัญลักษณ์ หรือชื่อย่อ ที่แสดงถึงองค์กรสื่อมวลชน
(3) มาตรการทางเทคนิ ค ที่ ยื น ยั น ถึ งสถานะและความมี ตัว ตนขององค์ กรสื่ อ มวลชน รวมถึ งการ
ประกาศต่อสาธารณชนตามช่องทางที่องค์กรมีอยู่
ข้อ 4 การนาเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรสื่อมวลชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรเป็นไปตามข้อบังคับ
จริยธรรม หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติขององค์กรที่กากับดูแลตามที่ระบุไว้ในหมวดหนึ่ง และต้องไม่
เป็นการสร้างความเกลียดชังระหว่างคนในสังคม ไม่ยุยงให้เกิดความรุนแรงจนอาจนาไปสู่ความขัดแย้ง
และเสียหายรุนแรงขึ้นใน ชาติ
ข้อ 5 องค์กรสื่อมวลชนต้องให้ความเคารพและยอมรับข้อมูล ข่าวสาร หรือภาพ ที่ผลิตโดยบุคคลอื่น
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การคัดลอก เลียน ข้อความใด ๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ พึงได้ รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อความนั้น
ๆ ตามแต่กรณี
กรณีจ าเป็ น เพื่อประโยชน์ ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร หรือรายงานข่าวในฐานะสื่ อมวลชน ต้อง
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อความและข่าวสารนั้นโดยรับรู้ถึงสิทธิ หรือลิขสิทธิ์ขององค์กรหรือบุคคลผู้
เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว
หมวด 3
แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ข้อ 6 การน าเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน อาจแบ่งได้ดังนี้
(1) กรณีใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (user account) ที่ระบุถึงต้นสังกัด ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงใช้
ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อบังคับ จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
ความถูกต้อง (accuracy) สมดุล (balance) และการใช้ภาษาที่เหมาะสม
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(2) กรณีใช้ชื่อบั ญชีผู้ใช้งานที่ระบุถึงตัวตนอันอาจทาให้เข้าใจว่าเป็นผู้ ประกอบวิ ชาชีพสื่อมวลชน
ผู้ใช้งานพึงระมัดระวังการน าเสนอข้อมูล ข่าวและการแสดงความคิดเห็ นที่อาจนาไป สู่การละเมิด
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน
ข้อ 7 การรายงานข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงแยก ‘ข่าว’ กับ
‘ความเห็ น ’ ออกจากกั น อย่ างชั ด เจน พึ งระวั งการย่ อ ความที่ ท าให้ ข้ อ ความนั้ น บิ ด เบื อ นไปจาก
ข้อเท็จจริง และพึงระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวซ้า
ข้อ 8 ในกรณีที่เวลาเป็นสาระสาคัญของการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร พึงตระหนักถึงมิติของเวลาในการ
นาเสนอข่าวนั้น ๆ ด้วย
ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงตระหนักว่าพื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็น พื้นที่สาธารณะ ไม่ใช่
พื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลที่มีการรายงานจะถูกบันทึกไว้และอาจมีผลทางกฎหมายได้
ข้อ 10 ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนาเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนพึงระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด
ลามก อนาจาร หวาดเสียว และรุนแรง
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พึงระมัดระวังกระบวนการหาข่าวหรือภาพจากสื่อสังคมออนไลน์
โดยมีการตรวจสอบอย่ างถี่ถ้วน รอบด้าน และควรอ้างอิงแหล่งที่ มาเมื่อนาเสนอ เว้นแต่ส ามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงจากแหล่งข่าวได้โดยตรง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าการรายงานสดผ่านอุปกรณ์ปลายทางต่าง ๆ (devices) หรือการสร้าง
ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์จากการประชุม ‘ปิด’ ต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมก่อน
ข้อ 12 หากการน าเสนอข้ อ มูล ข่าวสารหรือ การแสดงความคิด เห็ น ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ ข อง ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเกิดความผิดพลาด จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรอื่น ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องดาเนินการแก้ไขข้อความที่มีปัญหาโดยทันที พร้อมทั้งแสดงถ้อยคาขอ
โทษต่อบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ต้องให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีโอกาสชี้แจงข้อมูล
ข่าวสารในด้านของตนด้วย
2. ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559
โดยที่เจ้ าของ ผู้ ป ระกอบการ บรรณาธิการ และผู้ ป ระกอบวิช าชีพหนังสื อพิมพ์ ทั้งหลาย
พร้อมใจกันสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติให้เป็นองค์กรทาหน้าที่กากับดูแลกันเองในวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์อย่างเป็นอิสระ เพื่อนาเสนอข่าวสารด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานของจริยธรรม และ
สนับสนุนการใช้สื่อหนังสือพิมพ์เพื่อการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงออกข้อบังคับว่า
ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2541 มาบังคับใช้ แต่เนื่องจากประกาศใช้มานาน ไม่ทัน
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ต่อการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการจึงมีม ติให้ ยกเลิ กข้อบังคับดังกล่าว และให้ ใช้ข้อบังคับว่าด้ว ย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้แทน
หมวด 1
หมวดทั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
ข่าว หมายถึง เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย พาดหัวข่าว ความนา เนื้อ
ข่าว
ภาพข่าว หมายถึง ภาพเหตุการณ์หรือภาพบุคคลที่สื่อสารเรื่องราว โดยมีหรือไม่มีคาบรรยายภาพรวม
ทั้งภาพอื่นใดที่นาลงในหนังสือพิมพ์
การแสดงความคิดเห็น หมายถึง บทบรรณาธิการ คอลัมน์ บทความ การ์ตูน หรือรูปแบบอื่นใดอันเป็น
การติชม วิพากษ์วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ
เนื้อหาทั่วไป หมายถึง สารคดี สารคดีเชิงข่าวหรือรายงานหรือสกู๊ปบทวิเคราะห์ หรือข้อเขียนอื่นใดที่
ปรากฏในหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ หมายถึง หนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ข้อ 3 ซึ่ง
รวมถึงสื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ ด้วย
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ หนั งสื อ พิ ม พ์ หมายถึ งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ หนั งสื อ พิ ม พ์ ต ามธรรมนู ญ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 ข้อ 3 ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบวิช าชีพสื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ
ด้วย
ข้อ 4 หนังสือพิมพ์และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใด ๆ อันจะนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติแห่งวิชาชีพ
หมวด 2 หลักจริยธรรมทั่วไป
ความถูกต้องและข้อเท็จจริง
ข้อ 5 หนังสือพิมพ์ต้องตรวจสอบและไม่แต่ งเติมเนื้อหาสาระของข่าวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินจาก
ข้อเท็จจริง
ข้อ 6 หนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการเสนอข่าวด้วยความลาเอียงหรือมีอคติเป็นเหตุให้ข่าวนั้นบิดเบือนอัน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลในข่าวและความเข้าใจผิดในสังคม
ข้อ 7 หนั งสื อพิมพ์ ต้องไม่พ าดหั วข่าวและความนาเกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าว และต้องสะท้ อน
ใจความสาคัญหรือเนื้อหาหลักของข่าว
ประโยชน์สาธารณะ
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ข้อ 8 หนังสือพิมพ์ต้องนาเสนอข่าวภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหาทั่วไป ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ
ข้อ 9 หนังสือพิมพ์พึงเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหาทั่วไป โดยตระหนักถึงความสาคัญและ
อรรถประโยชน์ของข่าวต่อสาธารณะ และไม่เสนอข่าวในทานองชวนเชื่อหรือเร้าอารมณ์ให้คนสนใจใน
เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ความสมดุลและเป็นธรรม
ข้อ 10 หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ข้อ 11 หนั งสื อพิมพ์ ต้องเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ ายที่ ถูกกล่ าวหาแสดงข้อเท็ จจริงเมื่อข่าวที่ นาเสนอมีการ
พาดพิงอันอาจเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กร หรือได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้
ความเป็นธรรมแล้ว
ข้อ 12 หนังสือพิมพ์ต้องให้ความเที่ยงธรรมเมื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกพาดพิงเห็นว่าการแสดงความ
คิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์นั้น ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง
การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ข้ อ 13 หนั งสื อ พิ ม พ์ ต้ อ งเสนอข่ าวโดยค านึ งถึ งศั ก ดิ์ ศ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ข องบุ ค คลที่ ต กเป็ น ข่ า ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีอัต
ลักษณ์แตกต่างในสังคม
ข้อ 14 หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียวโดยไม่คานึงถึง
ความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน
ข้อ 15 หนังสือพิมพ์พึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ 16 หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังการเสนอข่าวภาพข่าว ความเห็น หรือเนื้อหาทั่วไป ต่อสถานการณ์
ที่มีความขัดแย้งหรือมีความรุนแรง อันจะเป็นการสร้างหรือเพิ่มความหวาดระแวงที่มีอยู่แล้วในชุมชน
หรือสังคม
ข้อ 17 หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังการเสนอข่าวภาพข่าว ความเห็น หรือเนื้อหาทั่วไป อันเป็นการไม่
เคารพต่อเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพันธุ์
ข้อ 18 หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการใช้คาที่ไม่สุภาพ หรือภาษาที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรือ
อยู่ในข่ายประทุษวาจา หรือแสดงนัยเชิงลบ

155
หมวด 3 หลักกระบวนการทางาน
การปกปิดและเคารพแหล่งข่าว
ข้ อ 19 หนั งสื อ พิ ม พ์ ต้ อ งไม่ เสนอข่ า วโดยเลื่ อ นลอยปราศจากแหล่ งที่ ม า พึ งระบุ ชื่ อ บุ ค คลที่ ให้
สัมภาษณ์หรือให้ข่าวอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของแหล่งข่าว และต้องเป็นประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน
ข้อ 20 หนังสือพิมพ์ต้องปกปิดชื่อและฐานะของบุคคลที่ให้ข่าวไว้เ ป็นความลับเมื่อได้ให้คามั่นแก่
แหล่ ง ข่าวนั้ น ไว้ และต้องปกปิ ดนามปากกาหรือนามแฝงที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไว้เป็ น
ความลับ
ความรับผิดชอบในการแก้ข่าว
ข้อ 21 หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดอันเกิดจากการเสนอ
ข่าวโดยไม่ชักช้า หากข้อผิดพลาดนั้นส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลหรือองค์กร ให้ดาเนินการขอ
อภัยพร้อมกันไปด้วย
การแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น
ข้อ 22 หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
การละเว้นอามิสสินจ้างและประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่ อวดอ้างหรืออาศัยตาแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือ
ผล ประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม
ข้อ 24 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ
เพื่อ ให้ กระทาการหรือไม่กระทาการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติห น้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน
ข้อ 25 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์พึงละเว้นการรับอภิสิทธิ์หรือตาแหน่งเพื่อให้กระทาการหรือไม่
กระทาการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน
การได้มาซึ่งข้อมูลโดยไม่ละเมิด
ข้อ 26 หนังสือพิมพ์ต้องบอกที่มาของข้อความที่คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
ขออนุญาตจากแหล่งข้อมูลนั้นแล้ว
ข้อ 27 หนังสือพิมพ์พึงใช้วิธีที่สุภาพและซื่อสัตย์ในการได้มาซึ่งข่าวสาร
โฆษณาที่ไม่แอบแฝงและงมงาย
ข้อ 28 หนังสือพิมพ์ต้องแสดงให้เห็นชัดว่าข้อความที่เป็นบทความซื้อพื้นที่คือประกาศโฆษณา จะแอบ
แฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได้
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ข้อ 29 หนั งสื อ พิ ม พ์ พึ งใช้ ความระมั ดระวังอย่างรอบคอบให้ ป ระกาศโฆษณาทั้ งหลายอยู่ ภ ายใน
ขอบเขต ของศีลธรรมและวัฒนธรรม และพึงระมัดระวังที่จะไม่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประกาศ
โฆษณาที่น่าจะเป็นภัยแก่สังคมหรือสาธารณะ
ข้อ 30 หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่มีเหตุให้น่าเชื่อว่าเจ้าของประกาศ
โฆษณา นั้น เจตนาจะทาให้ผู้อ่านหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย
3. จริยธรรมและแนวปฏิบัติของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) เป็นสื่อสาธารณะ ที่ผลิตและเผยแพร่รายการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน โดยไทยพีบีเอส เป็นสื่อที่ไม่มีการแทรกแซง เป็นสื่อเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก โดย ได้มีคู่มือจริยธรรมสื่อสาธารณะ ฉบับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ทางานของสื่อมวลชน ซึ่งได้บัญญัติข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทยว่าด้ วยจริย ธรรมของวิช าชีพ เกี่ยวกับ การผลิ ตและเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 โดยแบ่ งเป็ น
จริยธรรมในด้านต่างๆ ดังนี้ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2554)
1. จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง
1. การนาเสนอข่าวหรือข่าวหรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง เที่ยงตรง โดย
เลือกแหล่ งข่าว แหล่ งข้อมูล ใช้ภ าษาและเนื้อหา วิธีการหรือรูป แบบการน าเสนออย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทาน ก่อนนาเสนอ
2. การรานงานข่าวหรือเหตุการณ์ ต้องรายงานไปตามความจริง ไม่สอดแทรกความคิดเห็น
หรือบิดเบือนข้อมูล ไม่คาดเดา ไม่ชี้นา ไม่สร้างความเข้าใจผิด และไม่ทาให้ประชาชนตื่นตัวเกินเหตุ
3. การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ ปัจจุบันต้องแยกแยะให้ ชัดเจนระหว่างข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น เนื้อหาข่าวกับการวิเคราะห์ตีความ เหตุผลที่แท้จริงหรือการกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุผล
4. ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวและรายการ ต้องเปิดเผย ตรงไปตรงมา และซื้อสัตย์กับผู้ที่ตกเป็น
ข่าว แหล่งข่าว ผู้ร่วมรายการ ผู้แสดงความเห็น รวมถึงผู้ชมผู้ฟังรายการ
2. จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม
1. การรายงานข่าวหรือการผลิตรายการ โดย เฉพาะประเด็นสาคัญที่มีความขัดแย้งสูง ต้อง
นาเสนอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน สมดุลและเป็นธรรม ในกรณีที่ไทยพีบี
เอสหรือบุคลากรของไทยพีบีเอสตกเป็นข่าว นักข่ าวหรือผู้นาเสนอรายการต้องรายงานหรือนาเสนอ
อย่างซื่อตรง ถูกต้อง ไม่ลาเอียง
2. หากมีผู้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์หรือร่วมรายการ ผู้ทางานต้องเคารพสิทธิของบุคคลนั้น
และจะต้องพิจารณาว่าควรแจ้งให้แก่ผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบในรายการหรือไม่ แต่การปฏิเสธนั้นต้องไม่
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เป็ น สาเหตุที่ ท าให้ ท างไทยพี บี เอสต้ องยั บ ยั้งการเชิ ญ บุ ค คลอื่น หรือคู่ ก รณี ที่ มี ป ระเด็น ขั ด แย้ งมา
ออกอากาศหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ต้องทาหน้าที่อย่างเป็นธรรม
3. จริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
1. ผู้ บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานต้ อ งเป็ น อิ ส ระจากรั ฐ บาล กลุ่ ม และพรรคการเมื อ ง กลุ่ ม
ผลประโยชน์หรือกลุ่มเคลื่อนไหวกดดันต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความเป็นอิสระ และเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย
2. กองบรรณาธิการหรือคณะผู้รับผิดชอบในการผลิตรายการ ต้องสามารถคัดเลือกประเด็น
กาหนดเนื้อหา วิธีการหรือรูปแบบการนาเสนอได้อย่างเป็นอิสระ โดยต้องอธิบายเหตุผลในการเลือก
ข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของไทยพีบีเอส ต่อสาธารณะ
3. กองบรรณาธิการหรือคณะผู้รับผิดชอบในการผลิตรายการ ต้องรักษาความเป็นอิสระใน
การทางานโดยนึกถึงประโยชน์ สาธารณะ ผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ชมผู้ฟัง และความเชื่อถือต่อ
ไทยพีบีเอส และรายการของไทยพีบีเอสเป็นสาคัญ
4. ผู้บริหารด้านข่าวและรายการ พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและการเผยแพร่
รายการของไทยพีบีเอส ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้
ไทยพีบีเอสทางานเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
5. ผู้ ป ฏิบั ติ งานต้องคานึ งถึงการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ความโหดร้าย ทารุณ การ
กระตุ้นให้เกิดความแตกแยก เกลียดชังหรือการกระทาที่รุนแรง
6. ผู้บริหารด้านข่าวและรายการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่นาเสนอข่าว รายงานหรือ
รายการเพื่ อประโยชน์ ส่ วนตั ว ย่ างเปิ ดเผยหรือแอบแฝง หรือ เพื่ อได้ เปรียบทางธุรกิจ การเมือ ง
รวมทั้งไม่ใช้ข่าว รายงาน หรือรายการของไทยพีบีเอสเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ
พวกพ้อง
7. ผู้ ปฏิบั ติงานต้องหลีกเลี่ยงการนาเสนอภาพ ข้อความหรือตรายี่ห้อสิ นค้า บริการเพื่อ
ธุรกิจการค้า และการส่งเสริมการขาย
การนาเสนอชื่อ หรือตราสัญลักษณ์ของสินค้า อาจทาได้เมื่อมีความจาเป็นเพื่อดารรายงาน
ข่าวหรือรายการ แต่ต้องปิดบังชื่อ ยี่ห้อ และสัญลักษณ์ เว้นแต่สินค้าหรือบริการนั้นเป็นข่าวหรือ
ภาพ ชื่อ ตราสินค้า สัญลักษณ์ไม่ได้โดดเด่น ชัดเจน ไม่ส่อว่าตั้งใจนาเสนอ
8. พนักงานหรือผู้ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกผู้ผลิตอิสระ ต้องทาหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์
ไม่มีประโยชน์แอบแฝง แต่คานึงถึงคุณภาพรายการ ประโยชน์สาธารณะ การใช้จ่ายที่คุ้มค่า การ
ตอบสนองพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของไทยพีบีเอส
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4. จริยธรรมด้านการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคล
1. การปฏิบั ติงานในทุกขั้นตอน การผลิ ตรายการในทุกประเภทและรูปแบบ ต้องเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียดสีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพราะความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สุขภาพ ฐานะของบุคคล รายได้ การศึกษา และความคิดเห็น
ทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
2. การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ การเลือกเพศ ต้องคานึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์
รวมถึ งสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพในการรั บ รู้ข องประชน ความเหมาะสมกั บ ค่ านิ ย มของสั งคม และเพื่ อ
ประโยชน์ทางการศึกษา
3. การนาเสนอเนื้อหาอาจละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือทาร้ายความรู้สึกของบุคคล รวมถึง
การนาเสนอเรื่องราวหรือพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะ ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม หรือคนจานวน
มาก จะทาได้ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาแล้วว่า ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการรับรู้ข่าวสารนั้นๆ
4. การรายงานข่าวหรือเปิดเผยภาพผู้ที่มีความทุกข์ ผู้ประสบภัยจากหายนะ อยู่ในภาวะ
ยากลาบาก ทุกข์ทรมาน และผู้ป่วย ต้องดาเนินการอย่างเหมาะสมและระมัดระวัง
5. จริยธรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่มีความรุนแรง การกระทาผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาหยาบคาย
1. ผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้ อ งคานึ งถึ งการน าเสนอภาพ ภาษา ถ้อ ยค า และน้ าเสี ยงให้ เหมาะสม
โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความรุนแรง เรื่องเพศ การเลือกเพศ หรือเพศสัมพั นธ์และเรื่องที่เสียหายต่อ
ครอบครัว หรือเรื่องที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องคานึงถึงการนาเสนอเนื้อหา ภาพ ภาษา ถ้อยคา เสียง ที่อาจทาให้ผู้ชม
ผู้ฟังที่เป็นเด็กเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบ
3. ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและข้อมูลที่อาจมีผลเสียต่อพัฒนาการและ
การรับรู้ของเด็กและเยาวชน หรือความสัมพันธ์ของครอบครัว
4. ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่นาเสนอภาพเด็ก เยาวชน ที่ถูกทาร้าย ถูกทารุณ ถูกคุกคามทางเพศ
ตกเป็นผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย รวมถึงไม่นาเสนอภาพ ข้อมูล ข้อความ สัญลักษณ์ที่จะสามารถบ่งบอกถึง
เด็กและเยาวชนผู้ตกเป็นข่าวได้ เว้นแต่จะทาไปเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนคนนั้นเอง
5. การรายงานข่าวหรือการนาเสนอรายการใดๆที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ต้องคานึงถึง
การปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
6. ข้อบังคับเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั้งหมดนี้ครอบคลุมทุกสื่อของไทยพีบีเอส
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6. จริยธรรมด้านการปฏิบัติของผู้เคราะห์ร้าย หรือผู้ที่มีความเศร้าโศก
1. การรายงานข่าวภั ย ธรรมชาติ อุบั ติ เหตุ การปะทะ การสู้ รบ การท าร้าย ต้ องเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ ของผู้ที่กาลั งทุกข์โศก ล าบาก ทรมาน และต้องนาเสนอเนื้อหาด้วยความ
ระมัดระวัง การบรรยายภาพต้องสมเหตุสมผล โดยเฉพาะภาพที่สยดสยอง หดหู่ เศร้าใจหรือโกรธ
แค้น
2. การนาเสนอภาพการฆ่าบุคคล ภาพผู้เสียชีวิต หรือผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย กาลังมีความทุกข์
ต้องนาเสนอย่างระมัดระวัง และเคารพถึงศักดิ์ศรีชองบุคคลนั้นและครอบครัว
7. จริยธรรมด้านการปกครองและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องคานึงถึงแหล่งข่าวหรือผู้ร่วมรายการที่เป็นเด็ก เยาวชนและบุคคลที่กาลัง
มีความทุกข์ หรือผู้ที่กาลังบกพร่องทางสมองเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาอาจไม่ได้นึกถึงผลกระทบที่จะ
ตามมาหลังจากการให้สัมภาษณ์หรือเข้าร่วมรายการ
2. การเสนอข่าว รายงาน หรือรายการที่มีการกล่าวบุคคล กลุ่มบุคคล หรืองค์กรใดๆ ต้อง
นึกเสมอว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องมีสิทธิ์และโอกาสที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหานั้นในข่าว รายงาน หรือราย
หารเดียวกัน
3. การปกปิดแหล่งข่าวหรือการหาข้อมูลแบบลับๆ ต้องมีเหตามีผลเพื่อประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่หรือความปลอดภัยของแหล่งข่าว
4. ผู้ปฏิบั ติต้องไม่จ่ายเงินให้กับแหล่งข่าว ไม่รับรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้
นาเสนอข่าว และไม่กระทาสิ่งใดที่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพ
5. การแอบบันทึกเทปหรือหาหลักฐานแบบลับ สามารถทาได้แต่ควรใช้เป็นวิธีการสุดท้าย
เพราะอาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข่าวหรือรายการของไทยพีบีเอส ยกเว้นแต่เป็นการทาข่าวแบบ
สืบสวนสอบสวน ที่ต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งการบันทึกเทปอย่างเปิดเผยจะทาให้ไม่ได้ข้อมูล
ตามความเป็นจริง
6. ก่อนออกอากาศเสียงพูดคุย หรือการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในทุกเรื่อง หากเป็นการ
บันทึกลับ จะต้องแจ้งขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์หรือเจ้าของเสียงก่อน
8. จริย ธรรมในการน าเสนอเนื้ อหาอาชญากรรม หรือพฤติ กรรมที่ เป็ นภั ยต่อ สาธารณะและเหตุ
ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
1. การเสนอข่ าวหรื อการรายงานประเด็ นอาชญากรรม หรือ ภั ยสาธารณะ ต้อ งไม่ท าให้
ประชาชนตกใจเกินกว่าเหตุ ไม่สร้างผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยั่วยุให้เกิดการประกอบ
อาชญากรรม ทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ หรือก่อความไม่สงบ
2. ผู้ ป ฏิ บั ติงานต้องนึ กถึงสิ ท ธิ ส่ วนตัวและศักดิ์ ศรีความเป็น มนุษ ย์ของบุ คคลที่ เป็น เหยื่อ
อาชญากรรมด้วยการรายงานข่าวที่ไม่ทาให้อับอาย ไม่ทาให้เป็นตัวตลกหรือดูถูกซ้าเติม
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3. ผู้ปฏิบัติงานต้องคานึงถึงสิทธิผู้ต้องสงสัย โดยไม่นาเสนอภาพและไม่ใช้ภาษา ที่มีลักษณะ
ตัดสิน ผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่มีลักษณะผ่านการตัดสินของศาล และไม่นาเสนอภาพผู้ต้องหาพร้อมของ
กลางหรือการทาแผนประกอบการรับสารภาพ ซึ่งอาจทาให้ผู้ชมผู้ฟังตัดสินว่าผู้ต้องหาคนนั้น เป็น
ผู้กระทาความผิดจริง
4. ผู้ ป ฏิบั ติงานต้องคานึ งถึงการน าเสนอภาพหรือข่าวที่เกี่ ยวกับ การท าร้ายตนเอง การ
พยายามฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายในรายการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือแต่งขึ้น
9. จริยธรรมในการนาเสนอเหตุการณ์และเนื้อหาการเมืองและนโยบายสาธารณะ
1. การนาเสนอหรือรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ ความขัดแย้งทาง
การเมือง ต้องรายงานข้อเท็จจริง ไม่เอนเอียง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
2. ผู้สื่อข่าว ผู้รายงาน หรือผู้นาเสนอรายการ ต้องไม่แสดงความคิดทางการเมืองในรายการ
และต้องระมัดระวังการทาหน้าที่ ไม่ให้ตนเองถูกใช้เป็นเครื่องมือนักการเมือง
10. จริยธรรมในการน าเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้ง การชุมนุม การประท้วง การจลาจล การ
ปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การก่อการร้ายและภาวะสงคราม
1. ในสภาวะที่สังคมเกิดความขัดแย้ง เป็นหน้าที่ของไทยพีบีเอสต้องนาเสนอข้อมูล ความรู้
ความคิดเห็นที่หลากหลาย ครบถ้วน ไม่ลาเอียงเข้าข้างฝ่ายใด เพื่อให้สังคมมีทางออกสาหรับความ
ขัดแย้ง
2. นักข่าวและผู้รายงานข่าว ต้องคานึงว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม และแสดงความ
คิดเห็นอย่างสงบโดยไม่มีอาวุธ
3. การรายงานข่าวชุมนุ ม ประท้ วง จลาจล ก่ อการร้าย ต้อ งรายงานอย่างรวดเร็ว ทั น
เหตุการณ์ ด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง และรับผิดชอบต่อสังคม คาพูดที่ใช้ต้องไม่ปรุงแต่ง ไม่ ใส่
อารมณ์ ไม่มีอคติ
4. การเสนอข่าวหรือรายงาน ต้องเลือกใช้คาเพื่อกล่าวถึงผู้ก่อเหตุอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ไม่เรียดบุคคลดังกล่าวว่า ผู้ก่อการร้าย จนกว่าจะมีการพิพากษาคดีของศาล ยกเว้นแต่เป็นการกล่าว
ของแหล่งข่าว หรือผู้ให้ข้อมูลที่นักข่าวต้องอ้างถึงแหล่งข่าว
ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุมีชื่อเฉพาะกลุ่ม ให้เรียกเฉพาะชื่อนั้น ไม่ควรใช้ชื่อกลุ่มแบบเหมารวมที่
อาจส่งผลต่อชื่อเสียงและความรู้สึกของผู้ที่ถูกเหมารวม
5. รายงานเหตุการณ์การปะทะ การปราบปรามหรือภาวะสงคราม ตามความเป็นจริง ไม่
ปิ ดบั งความโหดร้ ายทารุ ณ ที่ เกิ ด ขึ้น แต่ ต้อ งเคารพศั กดิ์ ศ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ข องเหยื่ อ และต้ อ ง
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนนาเสนอภาพที่สยดสยองหรือสะเทือนใจ
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6. ในสถานการณ์ที่มีการข่มขู่ คุกคาม หรือจับตัวประกัน ผู้ปฏิบัติงานควรรับฟังคาแนะนา
จากเจ้าหน้าที่ตารวจและฝ่ายความมั่นคง ก่อนออกอากาศภาพหรือข้อความ ที่อาจทาให้สถานการณ์
รุนแรงมากยิ่งขึ้น
แต่การปฏิบัติตามคาขอร้องของเจ้าหน้าที่และฝ่ายความมั่นคงที่ไม่ให้รายงานข้อมูล หรือ
ตีพิมพ์ภาพบางภาพ รวมทั้งการขอร้องให้ออกอากาศข้อมูลบางอย่าง จะทาได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผล แต่
หากรู้ว่าภาพหรือข้อความนั้นเป็นเท็จจะต้องไม่ออกอากาศภาพหรือข้อความนั้นโดยเด็ดขาด
11. จริยธรรมในการรายงานเหตุการณ์หายนะ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉิน
1. การรายงานหายนะและภาวะฉุกเฉิน เช่นภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นทั้งใน
และต่ า งประเทศ ต้ อ งใส่ ใจกั บ แหล่ งที่ ม า ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล น าเสนออย่ างละเอี ย ดถี่ ถ้ ว น
โดยเฉพาะจานวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และความเสียหาย
2. เมื่อเกิดเหตุหายนะ และภาวะฉุกเฉิน ต้องรีบรายงานเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ แต่ต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนรายงานเสมอ
3. การทางานในภาวะเช่นนี้ ไม่ใช่เพียงรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ แต่ต้องช่วยส่งสัญญาณ
เตือน หรือขอความช่วยเหลือ เพื่อลดความสูญเสีย ความเสียหาย แต่ต้องระมัดระวังในความถูกต้อง
เที่ยงตรงตามข้อเท็จจริง และรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
12. จริยธรรมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ข่มขู่ หรือคุกคาม การจับตัวประกัน การลักพาตัว
การจี้เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่น
1. การออกอากาศคาเตือน คาข่มขู่ คุกคาม ต้องหารือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงาน
ความมั่นคงและผ่านการตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูงของไทยพีบีเอส
2. การเสนอข่าวหรือการรายงานเหตุการณ์ข่มขู่ คุกคาม การจับตัวประกัน การลักพาตัว จี้
เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่น ต้องคิดถึงความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสวัสดิภาพของ
สาธารณะ รวมถึงต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารของผู้ก่อเหตุ
หากผู้ปฏิบัติงาน จงใจ เจตนาละเลย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ข้างต้น จนทาให้ไทย
พีบี เอส เสี ยหายหรือลดความน่ าเชื่อถือ พนักงานจะถูกลงโทษทางวินัย อาจได้รับโทษตั้งแต่การ
ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง พนักงานให้ออกหรือไล่ออก ถ้าเป็นผู้ผลิตอิสระอาจถูกลดผลตอบแทนหรือเลิก
จ้างได้
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4.แนวปฏิบัติการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ ของ
กสทช.
การคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจากรายการที่ มี ค วามรุน แรง การกระท าผิ ด กฎหมายหรื อ
ศีลธรรม อบายมุขและภาษาหยาบคาย
1. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้วิจารณญาณในการนาเสนอภาพ ภาษา ถ้อยคา และนาเสียงให้
เหมาะสม โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความรุนแรง เรื่องเพศ เพศวิถี หรือเพศสัมพันธ์ และเรื่องที่เสียหายต่อ
สถาบันครอบครัวหรือเรื่องที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคานึงถึงการนาเสนอเนื้อหา ภาษา ภาพ เสียง ที่อาจทาให้ผู้ชมผู้ฟัง
ที่เป็นเด็กและเยาวชนเข้าใจผิด หรือก่อให้เด็กพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
3. ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งไม่ อ อกอากาศหรื อ ตี พิ ม พ์ ภ าพและข้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลเสี ย ต่ อ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หรือความสัมพันธ์ของครอบครัว
4. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่นาเสนอภาพเด็ก เยาวชน ที่ถูกทาร้าย ถูกทารุณ ถูกคุก คามทาง
เพศ ตกเป็นผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย รวมถึงไม่นาเสนอภาพ ข้อมูล ข้อความ สัญลักษณ์ ที่จะสามารถบ่ง
บอกถึงเด็กและเยาวชนผู้ตกเป็นข่าวได้ เว้นแต่จะทาไปเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนคนนั้นเอง
5. การรายงานข่าวหรือการนาเสนอข่าวใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ต้ องคานึงถึงการ
ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
6. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคานึงถึงแหล่งข่าวหรือผู้ร่วมรายการที่เป็นเด็ก เยาวชน หรือบุคคลที่
กาลังมีความทุกข์หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางสมองเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาอาจไม่ได้นึกถึงผลกระทบ
ที่จะตามมาหลังจากการให้สัมภาษณ์หรือเข้าร่วมรายการ
7. ในกรณีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์อาชญากรรม การกระทาชาเรา การค้าแรงงานเด็ก ต้องไม่
เปิดเผยชื่อ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลแวดล้อมอื่นใดที่เกี่ยวกับตัวเด็ก หรือนาเด็กมา
การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการนาเสนอเหตุร้ายแรงที่กระทบกระเทือนจิตใจ
8. ไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภ าพและข้อมูล ที่อาจจะมีผลเสียต่อพัฒ นาการด้านศีลธรรม
ด้านกายภาพ และด้านสติปัญญา ของเด็กเยาวชนหรือมีผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว
9. กรณีภาพข่าวที่มีความรุนแรง เช่น ข่าวอุบัติเหตุร้ายแรง ภาพข่าวอาชญากรรม ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ อุบั ติ เหตุข นาดใหญ่ สงคราม ควรคานึ งถึงระดั บ ความรุนแรงของภาพและช่ว งเวลาที่
นาเสนอหลีกเลี่ยงการนาเสนอช่วงเวลาของรายการเด็ก ยกเว้นประกาศหรือเตือนภัยฉุกเฉิน
10. หลีกเลี่ยงการนาเสนอภาพข่าวที่รุนแรง หรืออาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและเยาวชน
ในช่วงรายการข่าวหัวค่า เพราะเด็กและเยาวชนอาจกาลังนั่งรับชมพร้อมกับผู้ใหญ่ได้
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11. ต้อ งระมั ด ระวั ง การน าเสนอเนื้ อ หาภาพ เสี ย ง ที่ อ าจชัก จู งผู้ ช มผู้ ฟั งที่ เป็ น เด็ ก และ
เยาวชน ไปในทางที่ผิด เช่น การเสนอรายการที่มีเนื้อหาความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ กิจกรรม
เสี่ยงภัยต่อร่างกายที่เด็กเยาวชนอาจลอกเลียนแบบ
12. ต้องประกาศเตือนหรือแสดงข้อความ (label) เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังพิจารณาว่าเนื้อหาของ
รายการเหมาะสมกับตนเองหรือเด็กเยาวชนในบ้านของตนหรือไม่
13. ต้องระมัดระวังการใช้ภาษา ถ้อยคา และน้าเสียงให้เหมาะสม โดยเฉพาะในการนาเสนอ
เนื้อหาความรุนแรง เรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การนาเสนออย่างเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความต่าง
ของสภาพร่างกาย เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม เรื่องที่มีผลเสีย
หายต่อสถาบันครอบครัว และเรื่องที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ
14. ต้องระมัดระวังการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดื่ มสุรา สูบบุหรี่ การเสพยา พฤติกรรม
อันธพาล ที่ต้องไม่ส่อไปในทางสนับสนุนให้เห็นว่าเป็นเรื่องโก้เก๋ ทั้งต้องไม่มีรายละเอียดหรือชักนาให้
เกิดการลอกเลียนแบบ
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทาผิดกฎหมาย
หรือขัดต่อศีลธรรม
15. ต้องชั่งน้าหนักระหว่างการทาหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนกับหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจากรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมกับวัย
16. ต้องคานุงถึงสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความต้องการ
ทักษะ ความสามารถ จินตนาการ ฯลฯ ของเด็กและเยาวชน
17. กาหนดเวลาออกอากาศรายการสาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว แยกจากรายการ
เฉพาะผู้ใหญ่ หมั่นตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการ ในช่วงเวลาสาหรับเด็ก เยาวชน
และครอบครัว โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ การเลือกเพศ เพศสัมพันธ์ ภาษาหยาบคาย เนื้อหาที่
เสนอความรุนแรงและเนื้อหาที่แสดงอคติหรือปฏิบัติต่อกลุ่มคนใดในสังคมอย่างไม่เหมาะสม
18. คานึงว่าเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว และด้อยประสบการณ์ โดยปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากเนื้ อหาและการน าเสนอที่ไม่เหมาะสม เช่น เนื้อหารายการที่มีความรุนแรง ด้วยการ
ประกาศเตือนหรือแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังพิจารณาว่าเหมาะสมกับตนเองหรือเด็กและเยาวชน
ในครอบครัวหรือไม่
19. การเชิญเด็กและเยาวชนมาร่วมในการบันทึกเทปหรือออกอากาศสด ต้องแจ้งเหตุผล
เนื้อหาและรูปแบบรายการอย่างชัดเจนต่อเยาวชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี แต่สาหรับเด็กอายุต่ากว่า
18 ปี ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อยินยอมให้เด็กและเยาวชนมาให้สัมภาษณ์หรือร่วม
รายการ
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20. ในการผลิตรายการต้องไม่ทาให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมรายการ มีความกดดัน เครียด หรือ
วิตกกังวล ไม่ควรตั้งคาถามที่ยากจนเกินไป หรือเป็นคาถามที่ซับซ้อน ยิ่งเด็กและเยาวชนมีอายุน้อย
เท่าไหร่ ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังมากเท่านั้น
21. การให้เด็กและเยาวชนมาสัมภาษณ์หรือร่วมรายการ ต้องไม่เสนอเงินหรือสิ่งของเป็นการ
ตอบแทน ยกเว้นการดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นต้น
22. การชักชวนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในรายการ เช่น การส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์
(sms) ต้องแจ้งค้าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ และควรแนะนาให้เด็กขออนุญาตพ่อแม่ผู้ปกครองก่อน
23. ควรให้รายละเอียดหรือผลกระทบที่อาจตามมาหลังจากที่ได้ร่วมรายการไปแล้วกับเด็ก
และเยาวชนที่ร่วมรายการ
24. ในรายการที่เป็นการตีแผ่ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมที่ซับซ้อน ควรมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเด็กหรือนั กจิ ตวิทยาเด็กมาให้ คาปรึกษาด้วย และอาจต้องเชิญ พ่อแม่ผู้ ปกครองของเด็กและ
เยาวชนที่ร่วมรายการมารับรู้ระหว่างการผลิตหรือการออกอากาศสด เพราะเด็กและเยาวชนอาจไม่ได้
ใส่ใจถึงผลในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น
25. บางครั้งเด็กและเยาวชนที่ร่วมรายการบางคน อาจพูดถึงข่าวลือหรือกล่าวอ้างโดยไม่ได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบการผลิตรายการต้องพยายามสร้างความสมดุล
ระหว่างการแสดงออกและความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา
การถ่ายทาและสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชนในรายการข่าว/รายการทั่วไป
26. ขออนุ ญ าตพ่ อแม่ ผู้ ป กครอง หรือผู้ ดูแลเด็กหรือเยาวชน ตั้งแต่ก่อนการถ่ายทาและ
สัมภาษณ์ ไปจนถึงขั้นตอนออกอากาศ กรณีที่มีการเปลี่ยนใจภายหลังและขอให้ยกเลิกการนาเสนอ
ข่าว ต้องเคารพสิทธิโดยไม่นาข่าวนั้นออกอากาศ
27. แจ้งเหตุผล ประเด็นเนื้อหา รูปแบบการนาเสนอข่าวอย่างละเอียด ชัดเจน ต่อเด็กหรือ
เยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
28. ประเมินและแจ้งผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากข่าวออกอากาศไปแล้วให้เด็กหรือเยาวชนและพ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลทราบอย่างละเอียด กรณีที่ประเมินแล้วว่า ถ้าเปิดเผยภาพใบหน้าของเด็กหรือเยาวชนใน
ข่าวไปแล้วอาจมีผลกระทบตามสังคมตามมา แม้ว่าเด็กหรือเยาวชนจะยินยอมด้วยความสมัครใจก็ ไม่
ควรเปิดเผยภาพใบหน้าของเด็กหรือเยาวชนนั้น
29. ในกรณีการนาเสนอข่าวเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ควรใช้คาเรียกเด็กหรือ
เยาวชน ที่กระทาความผิด ตามขั้นตอนการดาเนินคดี ดังนี้
ขั้นตอน 1 ก่อนแจ้งความดาเนินคดี คาเรียกที่ใช้คือ “เด็ก/เยาวชนผู้ต้องสงสัย”
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ขั้น ตอน 2 หลังแจ้ งข้อกล่ าวหาระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดี คาเรียกที่ใช้คือ “เด็ก/
เยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด”
ขั้นตอน 3 หลังศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง คาเรียกที่ใช้คือ “เด็ก/เยาวชนที่กระทาความผิด”
30. ไม่ เสนอสิ่ งตอบแทน ทั้ งที่ เป็ น เงิน หรื อ สิ่ งของให้ กั บ เด็ ก หรือ เยาวชน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายของการทาข่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
31. ไม่ทาให้เด็กหรือเยาวชนตกอยู่ในภาวะกดดัน เครียด หรือวิตกกังวล
32. ไม่ตั้งคาถามซับซ้อนหรือล่อหลอกเพื่อให้ได้คาตอบ
33. กรณีการนาเสนอข่าวเรื่องเพศศึกษาสาหรับเด็กหรือเยาวชน ต้องไม่นาเสนอภาพจริงและ
ภาพเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอวัยวะเพศและการมีเพศสัมพันธ์
การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ
34. ต้องไม่ ล งเปิ ดเผยชื่อ ชื่อสกุ ล หรือต าบลที่ อยู่ของผู้ ห ญิ งและเด็ กที่ถู กละเมิ ดทางเพศ
รวมทั้ ง ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล และต าบลที่ อ ยู่ ของญาติข องผู้ เสี ย หาย ไม่ ว่ากรณี ใดๆ หรือสิ่ งที่ ท าให้ รู้ห รือ
สามารถรู้ได้ว่าผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศเป็นใคร
35. ในกรณี ที่ผู้ห ญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ต้องไม่เผยแพร่
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว ผู้ เสี ย ชี วิต ซึ่ งจะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ จิ ต ใจ ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ หรือ สิ ท ธิ
ประโยชน์อื่นใดของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
36. การพาดหั ว ข่าวในรายการข่าว หรือการโปรยข่าวหรือการนาเสนอรายละเอียดของ
เนื้อหาข่าวผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศจะต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง ทั้ งในเรื่องการใช้
ภาษาและการคานุงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและไม่ตอกย้าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทัศนคติ เรื่อง
เพศ อันเนื่องมาจากการละเมิดทางเพศนั้น
37. ต้องไม่เปิดเผยภาพข่าวของผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่ว่าผู้
ที่ถูกละเมิดทางเพศนั้นจะเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม
38. ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนที่ถูกละเมิดทางเพศได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตอาจเผยแพร่ภาพ
หน้าตรงของผู้เสียชีวิตขณะมีชีวิตได้ ทั้งนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพื่ อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
โดยมิชอบ
39. ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ ต้องคานึงมิให้ ล่ ว งละเมิดศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของ
บุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก
ต้องไม่เป็นการซ้าเติมความทุกข์ หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
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การสืบข่าว รายงานข่าวเด็กและเยาวชนจากการจัดแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตารวจ
40. ในกรณี ที่มีการจัดแถลงข่าวที่มีเด็กอยู่ในคดีความ อาชญากรรม เพศ ยาเสพติด หรือ
ความรุนแรงอื่นๆ และผู้สื่อข่าวไปสืบข่าวจากสถานที่แถลงข่าว และค้นพบว่า มีการนาเอาตัวเด็กมา
เกี่ยวข้องปรากฏในพื้นที่ของการแถลงข่าว ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายบันทึกภาพเด็กและเยาวชนนั้น เพราะ
กฎหมาย พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ได้
กาหนดให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนเอาไว้ ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหน้า หรืออวัยวะส่วนใดที่
ทาให้ทราบถึงชื่อ อัตลักษณ์ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
41. ไม่บั น ทึกภาพ หรื อบั นทึกเสี ยง หรือเผยแพร่เสี ยงของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่า
กระทาความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการหรือในทางพิจารณาคดีของศาล ที่อาจทาให้บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว หรือชื่อ
สกุลของเด็กและเยาวชนนั้น หรือเปิดเผยข้อมูล ประวัติการกระทาความผิด หรือสถานที่อยู่ สถานที่
ทางาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้นโดยเด็ดขาด
5. จรรยาบรรณในการคุ้มครองเด็กสาหรับผู้สื่อข่าวขององค์การสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสาหรับการรายงานข่าวเด็ก มีดังนี้
1. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก
1) ในฐานะนั ก ข่ า ว ต้ อ งการเข้ า ใจบริ บ ทที่ ต้ อ งเขี ย นเรื่ อ งราว ตั ว อย่ า งเช่ น ต้ อ งเข้ า ใจ
ธรรมชาติของเด็ก กฎหมายและระดับความเปราะบางของเด็ก
2) เคารพความสามารถและศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคน การเผยแพร่เรื่องราว
ของเด็ก ต้องเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์และความต้องการทางจิตวิทยาของพวกเด็กด้วย
3) ทาความเข้าใจว่าการสอบถามข้อมูลในชีวิตส่วนตัวของเด็กจะต้องทาเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก
4) หลีกเลี่ยงการรายงานเกี่ยวกับกรณีการล่วงละเมิดเด็กที่มีภาพสถานที่หรือข้อมูลที่เป็น
ความลับของเด็กที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กหรือสร้างภาพทางลบในจิตใจของเด็กหรือสังคม
5) หลีกเลี่ยงข้อความที่ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับเด็ก ผู้สื่อข่าวไม่ควร
เผยแพร่เรื่องที่โจมตี หรือส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเด็ก ๆ ในสังคม และหลีกเลี่ยงคาที่รุนแรงที่ไม่
ควรใช้กับเด็ก
6) หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติและการตีตราเมื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับเด็ก ตัวอย่างเช่น การใช้
เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความพิการหรือสถานะสุขภาพของเด็ก ๆ
7) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนาข้อมูลมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
8) สนับสนุนการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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2. การมีส่วนร่วมและการยินยอม
1) มีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนเด็กในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็ก
2) ขอความเห็นชอบจากบิดามารดาผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมในครอบครัว ก่อนที่จะ
รายงานหรือสัมภาษณ์เด็ก
3) ให้เด็กมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ มีผลต่อเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็ก ๆ
มีส่วนร่วมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นของตนได้
4) ต้องขออนุญาตให้ผู้ปกครองยินยอมก่อนก่อนทุกครั้ง ที่จะมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับเด็ก
5) ผู้สื่อข่าวต้องเคารพการเพิกถอนการยินยอมของเด็ก ในการสัมภาษณ์รายงานและตีพิมพ์
6) ผู้สื่อข่าวต้องไม่รับเรื่องสินบนหรือการจูงใจในรูปแบบใด ๆ เพื่อเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก
ไม่ว่าจะเป็นการดีหรือไม่ดีก็ตาม
7) ผู้สื่อข่าวต้องไม่สร้างเรื่องราวใหม่ในเรื่องการเล่าเรื่องของเด็ก ในลักษณะที่จะบิดเบือน
ความคิดและละเมิดสิทธิของเด็ก
3. ความรับผิดชอบของนักข่าวต่อสังคมเพื่อผลประโยชน์ของเด็ก
1) ส่งเสริมสิทธิและการคุ้มครองเด็กในสื่อสิ่งพิมพ์
2) ส่งเสริมและรายงานความสาเร็จที่ดีของเด็ก ๆ ผู้สื่อข่าวต้องให้ความสาคัญกับการรายงาน
กิจ กรรมของเด็กที่จ ะสร้ างแรงบั น ดาลใจให้ เด็กคนอื่น ๆ ในสั งคมบรรลุ ผ ลเช่นเดียวกัน เรื่องราว
ดังกล่าวต้องรวมถึงบันทึกความสาเร็จของเด็กในห้องเรียนการฝึกงานหรือทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์ ฯลฯ
3) แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย และรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กๆ
4) รายงานผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งการกระทาหรือการไม่ปฏิบัติ หากไม่
รายงาน จะส่งผลต่อหรือเสี่ยงต่อการเกิดชีวิตของเด็ก
5) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและเอื้ออานวยต่อสิทธิและความคุ้มครองของเด็ก
6) ส่งเสริมนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก เช่นพระราชบัญญัติเด็ก
560 นโยบายความยุติธรรมเด็กและเยาวชน และนโยบายสวัสดิการเด็กและครอบครัวและโครงการ
แทรกแซงทางสังคม
7) ระมัดระวังในการสร้างความมั่นใจว่าสังคมมีบทบาทในการปกป้องสิทธิเด็กโดยแสดงให้
เห็นว่าสังคมสามารถรับผิดชอบต่อเด็กได้อย่างไร
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8) ส่งเสริมความเข้าใจและอานวยความสะดวกในการยอมรับความหลากหลายในส่ ว นที่
เกี่ยวกับเด็ก เด็กต้องได้รับอนุญาตจากสังคมเพื่อโต้ตอบกับเด็กคนอื่น ๆ โดยไม่คานึงถึงภูมิหลังทาง
เชื้อชาติและควรแบ่งปันค่านิยมทางวัฒนธรรมในหมู่เด็ก
9) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กและความต้องการของเด็ก ๆ สื่อต้องเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมสิทธิและความรับผิดชอบของสังคม
4. การจัดวางภาพวิดีโอและข้อความในการรายงานข่าว
1) รูปภาพวิดีโอและข้อความของเด็กในสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กตาม UNCRC และ Children's Act 560
2) รูปภาพวิดีโอและข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสาหรับเด็กต้องเป็นภาพที่แสดงถึง
บุคลิกที่ดีและเข้มแข็งของเด็ก
3) ภาพวิดีโอและข้อความเกี่ยวกับเด็กต้องส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของพวกเขาตลอดเวลา
4) หลีกเลี่ยงรูปภาพวิดีโอและข้อความที่อาจทาให้ กระตุ้นความรู้สึกหรือเลือกปฏิบัติต่อเด็ก
5) ใช้ภาพวิดีโอข้อความและกรณีศึกษาด้วยความเข้าใจการมีส่วนร่วมและการอนุญาตจาก
พ่อแม่ / ผู้ปกครอง
6) หลีกเลี่ยงการระบุตัวตนและการรับรู้ของเด็กที่ได้รับผลกระทบในภาพวิดีโอและเสียงใน
รายงานต่างๆ
7) ต้องใช้ภาพมุมกล้องที่เหมาะสมเพื่อปกป้องตัว ตนและศักดิ์ศรีของเด็ก ๆ เมื่อต้องมีภาพ
หรือวิดีโอเพื่อเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
8) ภาพและวิดีโอของเด็ก ๆ ต้องไม่แสดงออกในลักษณะที่จะทาให้พวกเขาดู
เป็นผู้ใหญ่ได้
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แบบสอบถาม ความคิดเห็นแนวจริยธรรมในการนาเสนอข่ าวเด็ก
ของนักข่ าวพลเมืองผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์
เรียน แอดมินเพจ
แบบสอบถามนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ของท่ า น ต่ อ แนว
จริ ยธรรมในการนาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
จัดทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง จริ ยธรรมนักข่าวพลเมื องในการนาเสนอข่าวเด็กผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ระดับปริ ญญาโท คณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ผูว้ จิ ยั จึงใคร่ ขอความกรุ ณาจากท่านโปรดช่วยแบบสอบถาม ซึ่ งจะใช้เป็ นข้อมูลในการวิจยั และเก็บ
ข้อมูลส่ วนตัวเป็ นความลับ เพื่อนาเสนอผลการวิจยั ในลักษณะภาพรวมเท่านั้น และขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้
นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่
..........................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.ท่านเป็ นนักข่าวสังกัดสื่ อหลักหรื อไม่
1. ใช่ (ปิ ดแบบสอบถาม)
2. ไม่ใช่
2.ท่านเป็ นแอดมิน FACEBOOK FANPAGE …….............................................................................
3.อายุ
1. 15-20 ปี
2. 21-25 ปี
3. 26-30 ปี
4. 31-35 ปี
5. 36-40 ปี
6. 41-50 ปี
7. 51 ปี ขึ้นไป
4.ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ปริ ญญาตรี สาขา.......................
5. อื่นๆ โปรดระบุ.................
5.ประสบการณ์ในการนาเสนอข่าวผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ท้ งั หมด
1. 1-5 ปี
2. 6-10 ปี

3. มากกว่า 10 ปี
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6.ประสบการณ์ในการนาเสนอข่าวผ่าน FACEBOOK FANPAGE นี้
1. 1-5 ปี
2. 6-10 ปี
7.ตาแหน่งที่ดูแลภายในเพจ
1. ผูด้ ูแล
2. ผูแ้ ก้ไข
4. ผูล้ งโฆษณา
5. ผูว้ เิ คราะห์
ถ่ายทอดสด
8.ท่านเคยผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมทางวารสารศาสตร์ หรื อไม่
1. เคย
2. ไม่เคย

3. มากกว่า 10 ปี

3. ผูค้ วบคุม
6. ผู ้ มี ส่ ว น ร่ ว ม

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการร้ องเรียน FACEBOOK FANPAGE
การนาเสนอข่าวของท่านผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของท่านเคยได้รับการถูกร้องเรี ยนจากแหล่ง
ต่อไปนี้ หรื อไม่
ผู้รับสาร / องค์ กร
เคย
ไม่ เคย
1.สมาชิกFANPAGE
2.องค์กรทางกฏหมาย
3.องค์กรวิชาชีพสื่ อ
4.อื่นๆ (โปรดระบุ)
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ตอนที่ 3 ข้ อมูลด้ านการยอมรับแนวปฏิบัติจริยธรรมนักข่ าวพลเมืองในการนาเสนอข่ าวเด็กผ่ าน
สื่ อสั งคมออนไลน์
แนวปฏิบัติ
กรณีตัวอย่าง
ระดับการยอมรับ
โปรดระบุ
ในการปฏิบัติตาม
เหตุผล
5 4 3 2 1
ด้ านเนื้อหา
1.น าเส น อ ชื่ อ -ส กุ ล เด็กชายเอ (นามสมมุติ)
ของเด็กเป็ นนามสมมุ ติ เด็กหญิงบี (นามสมมุติ)
ในกรณี ที่ เป็ นข่ า วด้า น
ลบ หากเป็ นข่ า วด้ า น
บวก สามารถเปิ ดเผย
ข้อมูลได้
2.น าเสนอที่ อยู่ข องเด็ ก เกิ ด เหตุ ท ะเลาะวิ ว าท
ใ ห้ ก ว้ า ง ไ ม่ ล ง ในโรงเรี ย นเอกชนชื่ อ
รายละเอียด ที่สามารถรู ้ ดังแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัด
ได้ว่าเด็กเป็ นใคร อาศัย สกลนคร
อ ยู่ ที่ ใ ด เช่ น ต าบ ล
หมู่บา้ น บ้านเลขที่
3.ไม่ เปิ ดเผยตัวตนและ มารดาของเด็ ก ชายเอ
ข้อมู ล ของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง (นามสมมุ ติ) ได้เข้าเจ้ง
กับ เด็ ก โดย ชื่ อ ให้ ใ ช้ ความด าเนิ นคดี กรณี
เป็ นนามสมมุ ติ และ ที่ ล่วงละเมิดทางเพศ
อยู่ ให้ระบุให้กว้างๆ
5.นาเสนอเนื้ อหา ข้อมูล น้องปั ท เด็กกตัญญู ช่วย
ให้ถูกต้อง ไม่เต้าข่าว
พ่อแม่สร้างรายได้
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แนวปฏิบัติ

กรณีตัวอย่าง

ด้ านรู ปภาพ
6.หากเป็ นข่ า วด้ า นลบ
ห้ามเผยแพร่ ภาพของ เด็ก
โดยตรง ไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ
ทั้งสิ้ น โดยต้องเบลอหน้า
เด็ ก ,ใช้ภ าพตัวแทน ,ใช้
มุมกล้อง หรื อนาเสนอวิธี
อื่ น เช่ น ก ร าฟิ ก ห รื อ
การ์ ตู น เป็ นต้น หากเป็ น
ข่ า วด้ า นบวก สามารถ
เปิ ดเผยข้อ มู ล และภาพ
เด็กได้
7.หากเป็ นข่ า วด้ า นลบ
ปิ ดบังใบหน้า และข้อมูล
ข อ ง ญ า ติ ห รื อ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก

หากเป็ นข่าวด้านลบ ต้อง
เบ ล อ ห น้ า เด็ ก ที่ เป็ น
ผูเ้ สี ย หาย จากเหตุ ก ารณ์
นั้นๆ หากเป็ นข่ าวในเชิ ง
สร้ างสรรค์ ข่ า วเด็ ก ท าดี
กตัญ ญู สามารถเปิ ดเผย
ใบหน้าของเด็กได้

ถ่ า ย ภ า พ ด้ า น ห ลั ง
ผู ้ป กครองของเด็ ก ขณะ
ให้ สั ม ภาษณ์ คดี ลู ก สาว
วัย 10 ขวบ ถูกน้าชายล่วง
ละเมิดทางเพศ

ด้านเสี ยง
8.เสี ยงสั ม ภาษณ์ ของ ใช้ effect เข้าช่ วยในกรณี
เด็ก ต้องดัดแปลง ไม่ให้ ที่ ต้ อ ง ป ล่ อ ย เสี ย ง
รู ้วา่ เป็ นเสี ยงของเด็กคน สั ม ภาษณ์ เด็ ก เช่ น คดี
ใด ห้ า มน าเส น อเสี ยง อาชญากรรม
สัมภาษณ์จริ ง

ระดับการยอมรับ
ในการปฏิบัติตาม
5 4 3 2 1

โปรดระบุ
เหตุผล
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กรณีตัวอย่าง

ระดับการยอมรับ
ในการปฏิบัติตาม
5 4 3 2 1

โปรดระบุ
เหตุผล

ด้ านการได้ มาของข่ าว
9. ห ลี ก เลี่ ย งค า ถ าม ที่ ไ ม่ ถ าม เด็ ก ว่ า รู ้ สึ ก
เกี่ ย วกับ ความรู ้ สึ กหรื อ อย่างไร ต่อเหตุ ก ารณ์ ที่
ก ระ ท บ ก ระ เทื อ น ต่ อ เกิดขึ้น
จิตใจเด็ก

10.ถามความสมัค รใจ ถามเด็ก หรื อผูป้ กครอง
ของเด็ก ก่ อนสั มภาษณ์ ก่ อ นทุ ก ครั้ ง ว่ า เต็ ม ใจ
หากเด็กอยูใ่ นวัยที่ยงั ไม่ ให้สัมภาษณ์หรื อไม่
ส ามารถตั ด สิ นใจได้
ต้องถามความสมัค รใจ
จากผูป้ กครอง
ข้ อ เสนอแนะในการนาแนวปฏิ บั ติ ไปประกาศใช้ (โปรดระบุ รายละเอียด เช่ น ยอมรั บ มาก/น้ อย
เพราะว่ าอะไร และการนาไปใช้ จะมีข้อดี หรื อข้ อพึงระวังอย่ างไร ทั้งนี้ ท่ านสามารถแยกอภิปราย
ประเด็น หรื อ ในภาพรวมได้ )
.............................................................................................................................................................
................................................................................................... .................................................
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