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บทสรปุผูบ้ริหาร 

 

 การดาํเนินการโครงการวจิยั การส่งเสรมิแนวทางการใชข้อ้มลูจากสื่ อออนไลน์ในกระบวนการ

รายงานขา่วใน ยคุเทคโนโลยหีลอมรวม  มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาวเิคราะหร์ู ปแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ ในกระบวนการรายงานขา่ว  วเิคราะหแ์ละกําหนดรปูแบบของการส่งเสรมิและพฒันาการใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อออนไลน์บนพืน้ฐานจรยิธรรมสื่อ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และกรอบ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัทาํคู่มอืแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานจรยิธรรมในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ใน

กระบวนการสื่อขา่ว 

 การศกึษาวจิยัน้ีผสมผสานระหว่างการวจิ ั ยเชงิคุณภาพจากการวเิคราะหข์อ้มู ลเอกสาร           

การสมัภาษณ์เชงิลกึแหล่งขอ้มลู จากบรรณาธกิารและผูส้ ื่อขา่วของสถานีโทรทศัน์ดจิทิลั การสนทนา   

กลุ่มยอ่ยสื่อทอ้งถิน่ สื่อพลเมอืง ตวัแทนผูร้บัสารทีเ่ป็นนกัเรยีนนกัศกึษา และนกัวชิาการดา้น                 

นิเทศศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน  นอกจากนัน้ คณะผูว้จิยั ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณในการวเิคราะ ห์

เน้ือหาการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วโทรทศัน์เพื่อศกึษารปูแบบการใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  

ในประเทศไทย สรปุผลการวจิยั ดงัน้ี 

1) สถานีโทรทศัน์ช่อง 7HD มกีารใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ (User-generated Content – UGC) 

มากทีสุ่ด รองลงมาคอื Voice TV TNN24 ช่อง ThaiPBS ช่อง Nation ช่อง 3 HD ช่อง MCOT                

ช่องไทยรฐัทวี ีและพบปรมิาณน้อยเท่ากนัในช่อง Spring News และ PPTV 36HD การใชง้านขอ้มลูจาก

สื่อออนไลน์ในการนําเสนอขา่วใน 6 ประเภทตามลาํดบัมากไปน้อย ดงัน้ี  

(1.1) ประเภทขา่วอ่าน หมายถงึ ผูป้ระกาศอ่านขา่วพรอ้มกบัมภีาพประกอบขา่ว (Insert)  

(1.2) ประเภทเล่าขา่ว หมายถงึ ลกัษณะทีผู่ป้ระกาศนําประเดน็ขา่วมาเล่าในเชงิการพดูคุย  

(1.3) ประเภทสกู๊ปขา่ว หมายถงึการรายงานขา่วเชงิลกึทีใ่หบ้รบิทขอ้มลูขยายต่อประเดน็  

(1.4) ประเภทสมัภาษณ์ หมายถงึลกัษณะของการ นําเสนอขา่วทีม่กีารสมัภาษณ์ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งหรอืนกัวชิาการในเชงิการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัประเภทขา่ว ทัง้ลกัษณะของการสมัภาษณ์ใน

รายการและสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 
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(1.5) ประเภทรายการวเิคราะหอ์ภปิรายขา่ว หมายถงึรายการขา่วทีม่กีารนําบุคคลที่

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวในมติต่ิางๆ มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็และรว่มกนัใหข้อ้มลูเชงิการอภปิราย หรอืผู้

ประกาศทาํหน้าทีใ่นการวเิคราะหใ์หข้อ้มลูเบือ้งลกึเบือ้งหลงัประเดน็ขา่ว  

(1.6) พบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ น้อยทีสุ่ดในขา่วประเภทขา่วด่วน (Breaking News) 

เป็นการรายงานขา่วสัน้ทนัต่อสถานการณ์ใกลเ้คยีงกบัเวลาทีเ่กดิเหตุการณ์ 

2) วิธีการหาข้อมลูจากส่ือออนไลน์ ใชก้ารมอนิเตอรแ์ละคน้หาจากแพลตฟอรม์ต่างๆ เพื่อหา

ประเดน็ เกาะกระแสความสนใจ หรอืหาเน้ือหาทีจ่ะใชป้ระกอบในการรายงานขา่วใหม้คีวามชดัเจนขึน้ 

พบลกัษณะของการมสี่ วนรว่ม การระดมขอ้มลูและระบุถงึกระบวนการไดข้อ้มลูโดยการทาํงานรว่มกนั

ระหว่างสื่อและพลเมอืงดว้ย แต่ในสดัส่วนทีน้่อยกว่าเพราะขอ้จาํกดัเรือ่งเวลา กําลงัคน และการจดัระบบ

ของกระบวนการ 

3) แหล่งท่ีมาของข้อมลูจาก ส่ือออนไลน์มาใช้ในข่าว  การอา้งองิทีม่าของขอ้มลู พบลกัษณะ

ของการระบุทีม่าของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่ว โดยการกล่าวถงึในขา่ว หรอื การขึน้ขอ้ความขอบคุณ 

อยา่งไรกต็าม ยงัมกีารพบขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในขา่วทีไ่มม่กีารระบุขอ้มลูอา้งองิดว้ยเช่นกนั               

ทัง้น้ี ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มทีีม่าจาก  เฟซบุ๊คบญัชสี่ วนบุคคล เฟซบุ๊ค เพจสาธารณะ เฟซบุ๊คของ             

ผูท้รงอทิธพิลบนโลกออนไลน์ (หมายถงึผูท้ีม่ผีูต้ดิตามจาํนวนมากกว่า 10,000 ขึน้ไป ) ช่องทาง 

YouTube ช่องทาง Blog แอพพลเิคชัน่ LINE กระทูห้รอืเวบ็บอรด์ต่างๆ โดยเฉพาะพนัทปิ ทวติเตอร ์

อนิสตาแกรม และเวบ็ไซตต่์างๆ เช่น Wikipedia หรอืเวบ็ไซตเ์ฉพาะเรือ่ง 

4) ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ท่ีพบในข่าวโทรท้ศน์  มลีกัษณะการใชท้ัง้ใชป้ระเภทเดยีว หรอืใช้

เน้ือหาหลายประเภทประกอบการรายงานขา่ว  โดยประเภท ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ทีส่ ื่อโทรทศัน์เลอืก

นํามาใชใ้นการรายงานขา่วตามลาํดบั ดงัน้ี 

(4.1) คลปิวดิโีอ ส่วนมากเป็นคลปิเกีย่วกบัเหตุการณ์ เช่น อุบตัเิหตุ ภยัพบิตั ิเหตุการณ์ที่

บนัทกึไดด้ว้ยกลอ้ง CCTV และเหตุการณ์ทีแ่ปลกประหลาด หรอืมคีวามตลก รวมไปถงึคลปิของบุคคลที่

แสดงพฤตกิรรม หรอืความคดิเหน็  

(4.2) ภาพ ประกอบดว้ย ภาพถ่ายจากสถานทีเ่กดิขึน้ เช่น จาก เหตุอุบตัเิหตุ กจิกรรม งาน 

ภาพเกีย่วกบับุคคล และเรือ่งราวทีนํ่าเสนอ  

(4.3) กระแสจากออนไลน์ คอื การพดูถงึประเดน็ทีต่่อ ยอดมาจากประเดน็ทีเ่ป็นทีส่นใจและ

มกีารสนทนาพดูถงึจาํนวนมากบนสื่อออนไลน์ โดยอธบิาย และต่อยอดเรือ่งราวการนําเสนอ  
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(4.4) ความคดิเหน็ เป็นการรวบรวม ความเหน็ การแสดงจดุยนื ในเรือ่งต่างๆ ทีม่คีนโพสต์

บนสื่อสงัคมออนไลน์ และสื่อนํามาขยายประเดน็  

(4.5) กราฟิก ภาพตดัต่อประกอบสรา้งโดยผูใ้ชส้ื่อออนไลน์  

(4.6) เน้ือหาทีเ่กดิจาการรว่มกนัทาํขา่วระหว่างสื่อมวลชน- พลเมอืง เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการผลติสื่อ  

(4.7) ประสบการณ์ เป็นการประมวลเรือ่งราว หยบิเน้ือหาจากสื่อออนไลน์ทีม่ผีูใ้ชส้ื่อ        

เล่าเรือ่งประสบการณ์เกีย่วกบัเหตุการณ์ หรอือาจเป็นขา่วฝาก เรือ่งราวทีต่อ้งการความช่วยเหลอืทีม่ ี  

การส่งต่อกนัเพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมบางอยา่งเช่น การแสดงความเหน็ การช่วยเหลอื หรอืการระดมขอ้มลู 

5) รปูแบบการนําเสนอข้อมลูจากส่ือออนไลน์ในข่าวโทรทศัน์  รปูแบบการนําขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์มานําเสนอในขา่วโทรทศัน์ พบว่า สถานีโทรทศัน์ส่วนใหญ่มกีา รนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มา

นําเสนอโดยไมต่่อยอด (Copy) รองลงมาเป็นการใชข้อ้มลูจากออนไลน์แบบ ต่อยอดประเดน็เพื่อการ

อธบิายเพิม่เตมิ (Adapt) โดยใชก้ารสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการ ผูเ้กีย่วขอ้ง และผูส้ ื่อขา่วลงพืน้ที่

เกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิ และใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ประกอบการเล่าเรือ่ง ลกัษณะทีพ่บน้อยทีสุ่ดคอื รปูแบบ

การนําประเดน็เบาะแสมานําเสนอโดยไมใ่ชค้ลปิหรอืภาพในขา่ว (Hint)   

6) การใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์เพ่ือตอบสนองความทนัต่อเหตกุารณ์และความสนใจ

ของคน โดยเลอืกนําเสนอขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีม่ ี ความใกลช้ดิและอาจมผีลกระทบต่อมติทิางสงัคม 

นยัยะทีส่ะทอ้นจากการศกึษา ม ี2 ประเดน็คอื  

(6.1) การใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในบางเรือ่งอาจตอ้งการคาํอธบิาย การขยายประเดน็ 

และเจาะลกึขอ้มลูเพิม่เตมิ  เพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขปญัหา  อธบิายความเขา้ใจ หรอืขบัเคลื่อนประเดน็

ได ้แต่สื่อยงัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีอ่ยูใ่นความสนใจของคนอยา่งเตม็

ประสทิธภิาพ  

(6.2) การนําขอ้มลูจาก สื่อออนไลน์มานําเสนอโดยเพยีงเล่าว่าเกดิอะไรขึน้เพื่อเกาะ

สถานการณ์ทีม่กีระแสความสนใจของคนเป็นจดุหน่ึง ทีท่าํใหส้ื่อไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์เรือ่งการตาม

กระแสบนออนไลน์ และคนตัง้คาํถามต่อการทาํหน้าทีส่ ื่อ  โดยคาดหวงัใหส้ื่อสามารถรายงานขอ้มลู

ขา่วสารทีม่ากกว่าการตดิตามขอ้มลูจากโลกออนไลน์  

7) ลกัษณะการนําเสนอข้อมลูจากส่ือออนไลน์ในข่าว  ส่วนมากการนําเสนอ ขอ้มลูจาก      

สื่อออนไลน์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งราว รองลงมาคอืหรอืมุง่เน้นการสะทอ้นอารมณ์ความรูส้กึของ



ฎ 
 

คนและเหตุการณ์ และน้อยทีสุ่ดคอื สะทอ้นการแสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็และเหตุการณ์           

ทัง้น้ี ลกัษณะ การนําเสนอ สะทอ้นบทบาทของสื่อในการกําหนดวาระการนําเสนอขอ้มู ลและการรบัรู้

เรือ่งราวของสงัคม ถา้เลอืกใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการนําเสนอประเดน็ ผนวกกบัรปูแบบของขา่วทีพ่ฒันาสู่           

การใหค้าํอธบิาย ขยายประเดน็ และหาทางออก หรอืส่งเสรมิการพฒันา จะเป็นกระบวนการทีใ่ช้

ประโยชน์จากขอ้มลูจากผูร้บัสารไดอ้ยา่งเตม็ทีใ่นการกําหนดทศิทางการรบัรูแ้ละประเดน็สาธารณะทีเ่ป็น

เรือ่งของคนในสงัคมและมผีลกระทบต่อสงัคมโดยรวม 

8) ประเภทข่าวท่ีพบการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์  ประเภทขา่วทีพ่บการใชง้านขอ้มลูจาก      

สื่อออนไลน์ตามลาํดบั ดงัน้ี 

(8.1) ขา่วอาชญากรรม ไดแ้ก่ เบาะแสเรือ่งราวคนหาย การตามหาคน ภาพวงจรปิด ภาพ

จากเหตุการณ์อุบตัเิหตุ  

(8.2) ขา่วสงัคม เกี่ ยวกบัเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบกบัคนในสงัคม ประเดน็ความคดิเหน็ต่อ

เหตุการณ์ในสงัคม หรอืเรือ่งราวดีๆ  ทีม่ผีลต่อการพฒันาเชงิสงัคม  

(8.3) ขา่วทีอ่ยูใ่นความสนใจของคน หรอือาจเรยีกว่า “ขา่วกระแส ” ซึง่เปิดประเด็นจาก         

สื่อออนไลน์ ทีม่กีารแชร ์และการพดูถงึจาํนวนมาก   

(8.4) ขา่วภยัพบิตั ิ ขอ้มลูจากพืน้ที ่จากผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ และผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

เหตุการณ์ 

(8.5) ขา่วการเมอืง ขอ้มลูจากโพสตข์องผูท้รงอทิธพิล นกัการเมอืง นกัวชิาการ                      

นกัเคลื่อนไหวทางการเมอืง ประเดน็ทางการเมอืง หรอืการแสดงความเหน็ทางการเมอืง  

(8.6) ขา่วเศรษฐกจิ เป็นการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์เพื่อ อธบิายประเดน็เศรษฐกจิ           

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนการฉ้อโกง การทาํผดิ เตอืนภยั หรอื เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลกระทบต่อการ         

คา้ขายหรอืทาํธุรกจิของคน  

(8.7) ขา่วความขดัแยง้ เป็นเรือ่งการววิาท ความรนุแรง การตอบโตก้นัผ่านสื่อออนไลน์ 

9) ข้อมลูจากส่ือออนไลน์บางเร่ืองกาํหนดการรบัรู้ของสงัคมได้  ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์

สามารถสรา้งผลกระทบในเชงิการเปลีย่นแปลงได้  ถา้สื่อขยายประเดน็การนําเสนออยา่งรอบดา้น 

อยา่งไรกต็าม สื่อ ยงัใชข้อ้มลูเหล่าน้ีเพื่อการบอกเล่าเหตุการณ์เป็นหลกั แมพ้บความพยายามในการ               

ต่อยอดประเดน็ เพื่ออธบิายมติทิางสงัคมในเชงิระบบ นโยบาย เพื่อหาทางแกป้ญัหา หรอืส่งเสรมิใหเ้กดิ
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การพฒันา หรอืเปลีย่นแปลง แต่ยงัอยูใ่นสดัส่วนทีน้่อยกว่าการนํามาเล่าเหตุการณ์  แสดงใหเ้หน็ช่องว่าง

ของการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีย่งัไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ 

10) ส่ือในต่างจงัหวดัยงัเรียนรู้กระบวนการในการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์อยู่ และยงัมี

ข้อสงสยัในมาตรฐานในการใช้งานข้อมลูจากส่ือออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและความเหมาะสม  

ความพยายามในการรกัษามาตรฐานทางวชิาชพีคอืการใชห้ลกัจรยิธรรมสื่อ และวจิารณญาณของแต่ละ

คนในการตดัสนิใจ ซึง่สื่อยอมรบัว่า มาตรฐานของแต่ละคนยงัแตกต่างกนั การตดัสนิใจต่อสถานการณ์

แตกต่างกนั ทาํใหพ้บรปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีม่ที ัง้ไดม้าตรฐาน และบกพรอ่งทางจรยิธรรม

ในบางเรือ่ง 

11) กระบวนการในการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ของโทรทศัน์ดิจิทลัมีกระบวนการท่ีเป็น

ระบบมากกว่าส่ือท้องถ่ิน  แต่กเ็ผชิญหน้าปัญหาเร่ืองระบบและมาตรฐานใกล้เคียงกนั  แม้มี

ทมีงานจาํนวนมากกว่า  และจดัระบบในการมทีมีงานหาขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลูได้  แต่ยงัพบปญัหาที่

ทาํใหเ้กดิความผดิพลาดทางจรยิธรรมในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ โดยปญัหาเกดิจากปจัจยั ดงัน้ี 

(11.1) มาตรฐานทีเ่ป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจคดัเลอืกและตรวจสอบขอ้มลูไมช่ดัเจน ในบาง

สถานการณ์ตอ้งใชว้จิารณญาณทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสนิใจต่อการเลอืกใชข้อ้มลูยงัแตกต่างกนั การ

พจิารณาขอบเขตของการเลอืกใชไ้ด ้และการผดิจรยิธรรมกแ็ตกต่างกนัในแต่ละบุคคล หน่วยงาน และ

องคก์ร 

(11.2) การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชป้ระโยชน์ในการอธบิายและต่อยอดข้ อมลูยงัทาํได้

ไมเ่ตม็ที ่และขาดระบบการจดัการขอ้มลูเพื่อใชป้ระโยชน์ในเชงิลกึอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพราะจาํนวน

คนทาํงานทีน้่อย ความรูค้วามเขา้ใจต่อการจดัการขอ้มลูสื่อออนไลน์แตกต่างกนั และสถานการณ์การ

แขง่ขนัในการนําเสนอขอ้มลูเพื่อความนิยมและดงึความสนใจของผูร้บัสาร 

12) ผูร้บัสารมีระดบัของ “การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั ” (Digital Literacy) ท่ีแตกต่างกนั ในกลุ่ม

ทีม่รีะดบัของการรูเ้ท่าทนัขอ้มลูบนโลกออนไลน์น้อย ปญัหาทีพ่บคอื การเชื่อเพื่อน ครอบครวั และบุคคล

ทีค่ดิว่าน่าเชื่อถอื เมือ่ไดร้บัขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ กลุ่มคนเหล่าน้ีจะบอ กต่อ และเชื่อในขอ้มลูทนัทโีดย

ขาดการตรวจสอบ ซึง่ผลนําไปสู่การรบัขอ้มลูทีบ่ดิเบอืน หรอืเขา้สู่กระบวนการเป็นส่วนหน่ึงของผู้

แพรก่ระจายขา่วลอื ผูใ้ชส้ื่อทีม่คีวามรูเ้ท่าทนัสื่อดจิทิลั (Digital Literacy) สงู จะสามารถวเิคราะห ์

แยกแยะขอ้มลูอยา่งมเีหตุผล ตัง้คาํถามกบัความน่าเชื่อถอื และคุณค่าของขอ้มลู ดงันัน้ กลุ่มน้ี จะไมแ่ชร์

ขอ้มลูต่องา่ยๆ แต่จะเลอืกเฉพาะสิง่ทีส่นใจ คดิว่ามปีระโยชน์ และตรงกบัสิง่ทีต่วัเองตอ้งการขบัเคลื่อน 

สื่อยงัมบีทบาทสาํคญัในการเป็นผูต้รวจสอบและอธบิายเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้บนโลกออนไลน์ 
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13) ผูร้บัสารต้องการส่ือเป็นท่ีพ่ึงของข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ  ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์เป็นเรือ่งทีม่ ี

ทัง้ประโยชน์และโทษ และไมส่ามารถเชื่อถอืไดท้ัง้หมด ดงันัน้ ผูร้บัสารตอ้งการใหส้ื่อกระแสหลกัมี

มาตรฐานในการนําเสนอขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งแลว้ สื่อควรสาม ารถให้

คาํอธบิายและใหบ้รบิทต่อเหตุการณ์หรอืเรือ่งราวทีม่าจากสื่อออนไลน์ใหส้งัคมเขา้ใจเรือ่งราวเพิม่มากขึน้ 

ผูร้บัสารยงัคาดหวงัว่าสื่อกระแสหลกัจะสามารถเป็นทีพ่ึง่ทีน่่าเชื่อถอืในการใหข้อ้มลูขา่วสารแก่พวกเขา 

 14) ส่ือต้องการระบบท่ีชดัเจนเพ่ือสร้างมาตรฐานในการใ ช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์                

การทีไ่มม่รีะบบในการนําขอ้มลูจากออนไลน์มาใช ้ ไมม่ีมาตรฐานหรอื แนวปฏบิตัต่ิอการใชข้อ้มลูจาก

ออนไลน์ทีช่ดัเจน เป็นปญัหาต่อการตดัสนิใจของผูส้ ื่อขา่วในสถานการณ์และบรบิททีแ่ตกต่างกนั ทาํให้

บางครัง้พบการใชข้อ้มลูทีผ่ดิ ขอ้มลูทีล่ะเมดิสทิธ ิและเป็นคาํถามใหส้งัคมสะทอ้นถามถงึจรยิธรรมของ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องสื่อ ดงันัน้ มคีวามจาํเป็นทีค่วรมขีอ้ตกลง มมีาตรฐานกลางทีจ่ะสามารถใชใ้น               

การตดัสนิใจต่อการใชข้อ้มลูจากโลกออนไลน์ในการรายงานขา่วได ้

 15) ข้อเสนอแนะจากส่ือมวลชนและผูร้บัสารต่อการพฒันาแนวทางปฏิบติัและมาตรฐาน

จริยธรรมในการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ มดีงัน้ี 

(15.1) คู่มอืสรา้งมาตรฐานจรยิธรรมการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ควร บอกขอบเขตทีม่ ี

ประโยชน์ต่อการประยกุตใ์ชใ้นการตดัสนิใจในกรณทีีแ่ตกต่างกนัได ้ เพราะเหตุการณ์และขอ้มลูบนโลก

ออนไลน์มลีกัษณะใหม ่ๆ เกดิขึน้ตลอด ถา้มแีน วปฏบิตัทิี่ บอกขอบเขตในการตดัสนิใจได ้ กอ็าจเป็น

แนวทางในการทาํงานของผูส้ ื่อขา่วไดม้ากขึน้ 

(15.2) คู่มอืไมค่วรเป็นการบงัคบัหรอืบอกใหท้าํ /ไมท่าํโดยไมม่หีลกัการตดัสนิใจ ดงันัน้ 

ควรมกีารใหห้ลกักา ร ตวัอยา่งประกอบ และแนวทางการ พจิารณาองคป์ระกอบทีเ่ป็นปจัจยัแตกต่างใน

แต่ละสถานการณ์ 

(15.3) คู่มอืเกดิจากการ มสี่วนรว่ม  คอืทุกฝา่ย ทัง้สื่อ ทัง้คนรบัสาร ผูผ้ลติ คนกําหนด

นโยบาย มารว่มกนักําหนดมารยาท กฎเกณฑ ์และสรา้งเป็นความสาํนึกรว่มกนั  

(15.4) มาตรฐานควรเป็นสิง่ ทีอ่งคก์รสื่อยอมรบั ผูบ้รหิารกต็อ้งเขา้ใจในมาตรฐานเดยีวกั น

กบัผูป้ฏบิตังิาน เพราะการกํากบักนัเองใหม้จีรยิธรรม ตอ้งออกมาจากนโยบายขององคก์รทีช่ดัเจน 

(15.5) มาตรฐานควรเน้นเรือ่งของการรูเ้ท่าทนั คอื ควรสรา้ง ความเขา้ใจต่อลกัษณะของ

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ และรูเ้ท่าทนัเป้าหมายของขอ้มลู เพื่อคดักรองการนํามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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(15.6) ควรมมีาตรฐานกลางในการใชข้อ้มลูในโลกออนไลน์ เน่ืองจากแต่ละองคก์ร                  

มมีาตรฐานทีแ่ตกต่างกนั เมือ่นํามาใชแ้ลว้ตอ้งตรวจสอบต่อ หรอืตอ้งใหเ้ครดติ แต่ถา้นําเสนอขอ้มลูผดิ

ไป ตอ้งมขี ัน้ตอนอยา่งไร ไมใ่ช่เฉพาะสื่อเท่านัน้ แต่ตอ้งเป็นมาตรฐานกลางทีส่งัคมควรรบัรูแ้ละปฏบิตัิ

รว่มกนั 

(15.7) ควรสรา้งกระบวนการและมาตรฐานในการตรวจสอบขอ้มลูใหเ้ป็นระบบ  

(15.8) ควรมมีาตรฐานในการใชข้อ้มลู เช่น การแสดงทีม่าของขอ้มลูทีช่ดัเจน การระบุเวลา

ของขอ้มู ลจากสื่อออนไลน์ ถา้สื่อมมีมีาตรฐานในการใชข้อ้มลูบนโลกออนไลน์และถ่ายทอดไปยงั                 

คนทัว่ไปใหป้ฏบิตัติามกนั อาจช่วยสรา้งมาตรฐานในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทัง้ในกลุ่มผูผ้ลติ         

และผูร้บัสารได ้

16) ข้อเสนอจากคณะวิจยัในการพฒันามาตรฐานการใช้ข้อมลู จากส่ือออนไลน์ใน

กระบวนการส่ือข่าว มีดงัน้ี 

(16.1) สรา้งมาตรฐานในการสรา้งระบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกองบรรณาธกิาร  

คอื การสรา้งระบบในกระบวนการหาและการจดัการขอ้มลูจากผูใ้ชส้ื่อใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นสิง่ทีค่นทัง้

องคก์รเขา้ใจภารกจิและหลกัในการทาํงานรว่มกนั กระบวนการตอ้งมรีะบบในการสรา้งเครอืขา่ยกบั               

ผูร้บัสาร สรา้งชุมชนในแต่ละเรือ่ง มคีวามรว่มมอืกบัชุมชนเฉพาะเรือ่งทีเ่กดิขึน้ทัง้ในโลกออนไลน์             

และ ออฟไลน์ และตอ้งมปีฏสิมัพนัธท์ีเ่ขม้แขง็ในการสื่อสารกบักลุ่มเครอืขา่ย เพื่อใหม้สี่วนรว่มใน

กระบวนการ จะช่วยป้องกนัปญัหาความผดิพลาด และเสรมิการใชป้ระโยชน์จากข้ อมลูจากสื่อออนไลน์

ใหไ้ดเ้ตม็ที ่

(16.2) สรา้งหลกัเกณฑม์าตรฐานในการเลอืกใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ หลกัทีใ่ชใ้นการ

พจิารณาคอื หลกัคุณค่าขา่วในเชงิผลกระทบ และหลกัในการนําขอ้มลูไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อสั งคม 

ควบคู่ไปกบัการเลอืกเรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจของคน ตอ้งคาํนึงว่า ไมใ่ช่ว่าขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทุกชิน้

ควรนําเสนอผ่านหน้าจอโทรทศัน์ หรอื สื่อกระแสหลกั 

(16.3) สรา้งมาตรฐานในกระบวนการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ คอื การกําหนดแนวทางใน

การปฏบิตักิารหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ทัง้สองลกัษณะใหเ้ป็นแนวทางทีท่มีงานในทุกส่วนของ                  

กองบรรณาธกิารเขา้ใจและปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั มอุีปกรณ์ เครือ่งมอื และแนวปฏบิตัต่ิอเรือ่งทีม่ ี

ความอ่อนไหวเพื่อประกอบในการพจิารณาดว้ยมาตรฐานคดิเดยีวกนัทัง้องคก์ร กระบวนการหาขอ้มลู

จากสื่อออนไลน์ทาํได ้2 ลกัษณะ คอื การระดมขอ้มลูและและหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ และสรา้งการมี

ส่วนรว่มระหว่างผูร้บัสารและกองบรรณาธกิารขา่ว ตอ้งมกี ารออกแบบการสื่อสารอยา่งเป็นระบบ            
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ดว้ยการทาํความรูจ้กัชุมชนออนไลน์และเป็นสมาชกิในชุมชนเหล่านัน้ มปีฏสิมัพนัธก์บัชุมชนออนไล น์

อยา่งต่อเน่ือง ตอ้งรูแ้หล่งขอ้มลู และรูว้ธิกีารปฏสิมัพนัธเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มลู และขยายแหล่งขอ้มลูให้

หลากหลาย รวมถงึ มกีระบวนการวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงของขอ้มลูและบรบิทของสถานการณ์ดว้ย 

โดยตอ้งอาศยัทัง้การใชเ้ทคโนโลย ีและการใชค้วามสามารถของทมีงานทีเ่ขา้ใจประเดน็ขอ้มลูขา่วสาร 

(16.4) สรา้งมาตรฐานในการตรวจสอบขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ คอื การมเีกณฑใ์นการ

ตดัสนิใจต่อความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู และการสรา้งกระบวนการในการตรวจสอบขอ้มลูเพื่อป้องกนัความ

ผดิพลาดในการนําขอ้มลูมาใชนํ้าเสนอในการรายงานขา่ว หลกัมาตรฐานในการตรวจสอบขอ้มลู                  

คอื ขอ้สงสยัต่อความเป็นไปไดข้องขอ้มลูเสมอ หาตน้ตอและแหล่งทีม่าของขอ้มลู ตรวจสอบขอ้มลูจาก

หลายแหล่งและหลายวธิ ี

(16.5) สรา้งมาตรฐานในการนําเสนอขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในการรายงานขา่ว หลกัทีใ่ชใ้น

การสรา้งมาตรฐานคอื นกัขา่วควรพจิารณาผลกระทบทัง้ดา้นรา่ งกายและจติใจของผูท้ีอ่ยูใ่นเหตุการณ์ 

การนําขอ้มลูมาใชต้อ้งโปรง่ใส ขออนุญาตก่อนนํามาใช ้และอา้งองิทีม่าของขอ้มลูเสมอ ตอ้งใชห้ลกั        

ความเป็นมนุษยใ์นการปกป้องผูอ้ื่น และระวงัเรือ่งลขิสทิธิค์วามเป็นเจา้ของ 

 

ความทา้ทายทีเ่กดิขึน้ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยแีละความเขม้ขน้

ของการแขง่ขนัทางธุรกจิของวชิาชพีสื่อ อกีทัง้บทบาทของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีส่ามารถกําหนดวาระ

ขา่วสารความสนใจของสงัคม การทีส่ ื่อกระแสหลกันําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชใ้นการรายงานขา่ว  

นบัเป็นความทา้ทายต่อจติสาํนีกและจรยิธรรมวชิาชพีในการพฒันาคุณภาพในการรายงานขา่วและ                 

ความอยูร่อดของธุรกจิ การสรา้งมาตรฐานในการใชส้ื่อออนไลน์ตอ้งใชห้ลกัของจรยิธรรมควบคู่กบัหลกั

ของกฎหมาย โดยสรา้งใหเ้กดิจติสาํนึกและความตระหนกัในจรยิธรรมการรบัขอ้มลู  ใชข้อ้มลู และผลติ

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ โดยควรสรา้งมาตรฐานใหเ้กดิขึน้ในองคก์รสื่อวชิาชพี พฒันาสู่สื่อทอ้งถิน่                   

สื่อพลเมอืง และผูใ้ชส้ื่อในสงัคมโดยทัว่กนั โดยหลกัแลว้การใชส้ื่อออนไลน์คอืการสรา้งมาตรฐานและ

มารยาทในการใชร้ว่มกนัทุกฝา่ย และสามาร ถมสี่วนรว่มในการช่วยกนักํากบัดแูลใหเ้กดิมาตรฐานเพื่อ

ยกระดบัคุณภาพของการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในสงัคมไทยต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1. หลกัการและเหตผุล 

  สื่อสงัคม (Social Media) ในยคุหลอมรวมเทคโนโลย ี มผีลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบั 

ผลติ และใชข้อ้มลูของผูร้บัสาร และสื่อกระแสหลกั  สื่อสงัค มกลาย เป็นแหล่ง ขอ้มลูขา่วสาร เกดิการ

ปฏสิมัพนัธ์ ในชุมชนออนไลน์ เชื่อมโยงเรือ่งราวจากกลุ่ม หน่ึงสู่อกีกลุ่ม หน่ึง  ผู้รบัสาร บนสื่อออนไลน์

สามารถผลติสื่อไดเ้องในหลายรปูแบบและมจีาํนวนมาก มผีลใหเ้กดิกระบวนการสื่อขา่วในลกัษณะการ

สื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) คอืการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลติสื่อและผูร้บัสารบนสื่อ

สงัคม มกีารใชส้ื่อสงัคมเป็นเครือ่งมอืรวบรวมขอ้มลู ตดิตามแหล่งขา่วและประเดน็ทีน่่าสนใจเพิม่เตมิจาก

สิง่ทีผู่ใ้ชส้ื่อออนไลน์นํามาเผยแพรแ่ละเกดิการสนทนา แลกเปลีย่นขา่วสารกนั  

  ประโยชน์ของ กระบวนการหาขอ้มลูจากสื่อ ออนไลน์ คอืเปิดโอกาสใหผู้ส้ ื่อขา่ว  สาํนกัขา่ว          

และผูผ้ลติสื่อรปูแบบต่ างๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูจาํนวนมาก และกวา้งมากขึน้ เขา้ถงึกลุ่มคนทีแ่ตกต่าง 

หลากหลาย และกลุ่มคนใหม่ๆ  ทีอ่าจไมเ่คยเป็นแหล่งขอ้มลูของสื่อมาก่อน ดงันัน้ สื่อจงึมีตวัเลอืกของ

ผูเ้ชีย่วชาญ ผูเ้กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราว และแหล่งขา่ว ที่หลากหลาย รวมถงึ มโีอกาสในการพฒันาขยาย

เครอืขา่ยการเขา้ถงึกลุ่มผูร้บัสารทีแ่ตกต่างได ้ 

  อยา่งไรกต็าม ผูผ้ลติสื่อกระแสหลกัตอ้งเผชญิหน้ากบัความทา้ทายและความเสี่ ยงในการใช้

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในหลายประเดน็ อาท ิประเดน็เรื่ องความถูกตอ้งของการตรวจสอบขอ้มลู ขอ้มลู

บนสื่อสงัคมมหีลายประเภท อาจเป็น ขอ้มลูทีบ่ดิเบอืนเพื่อประโยชน์ของบางกลุ่ม ขอ้มลูทีม่คีวามสุดโต่ง

ของความคดิ ทศันคต ิซึง่นําไปสู่ความเกลยีดชงั (Hate Speech) และสรา้งความขดัแยง้ในสงัคม ได ้           

ซึง่ควรมกีระบวนการตรวจสอบทีย่นืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลูได ้ประเดน็จรยิธรรมการใชข้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ ทีต่อ้งเผชญิความทา้ทายจากปจัจยัของการ แขง่ขนักบัการนําเสนอขอ้มลูของผูผ้ลติเน้ือหาบน

โลกออนไลน์ นกัขา่วพลเมอืง เพจผูท้รงอทิธพิลต่าง ๆ ทาํใหส้ื่อกระแสหลกัตอ้งหาแนวท างในการสรา้ง

สมดุลระหว่างความอยูร่อดและการรกัษาคุณค่าทางวชิาชพีในกรอบจรรยาบรรณและความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม นอกจากน้ี ยงัมปีระเดน็เรือ่งความคดิสรา้งสรรค ์ในการ การคดัเลอืก คดักรอง และนําขอ้มลูจาก

สื่อออนไลน์มาใชใ้นการรายงานขา่วใหไ้ดป้ระสทิธภิาพและประโยชยส์งูสุดจากขอ้มลูนัน้ 
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  การใชส้ื่อสงัคมในกระบวนการผลติสื่อ ทัง้การหาขอ้มลู การผลติเน้ือหา และเผยแพรเ่น้ือหา      

มปีระเดน็สาํคญัทีน่กัวชิาการในหลายประเทศใหค้วามสนใจคอื เรือ่งของการกําหนดวาระขา่วสารแบบ

ขา้มสื่อ (Inter-media agenda setting) การศกึษาในประเดน็น้ี เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนก ารกําหนดวาระ

ขา่วสารบนสื่ อหน่ึงทีม่ผีลกบัอกีสื่อหน่ึง 0

1
Delwiche (2005) ระบุว่า บางการวจิยัใหค้วามสาํคญักบัการ

สื่อสารผลกระทบจากสื่อออนไลน์ทีม่ผีลต่อการนําเสนอขา่วสารของสื่อดัง้เดมิ ในการศกึษาเกีย่วกบัการ

กําหนดวาระขา่วสารขา้มสื่อ (Inter-media agenda setting) ศกึษาผลกระทบทีแ่ต่ละสื่อมต่ีอกนัในการ

นําเสนอขา่วและการกําหนดวาระขา่วสาร การกําหนดประเดน็วาระขา่วสารขา้มระหว่างผูร้บัสารและ

สื่อมวลชน และผูเ้ล่นสาํคญัทีเ่ป็นคนขบัเคลื่อนการกําหนดวาระขา่วสารรปูแบบใหมน้ี่ เมือ่มสีื่อสงัคม 

(Social Media) เขา้มามบีทบาทในกระบวนการสื่อ สารมากขึน้ การแสดงความคดิเหน็ การปฏสิมัพนัธ์

ผ่านพืน้ทีส่าธารณะของสื่อสงัคม และบทบาทของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ (User-generated Content หรอื 

UGC) ซึง่มอีทิธพิลจากสื่อสงัคมต่อการกําหนดวาระขา่วสารของสื่อกระแสหลกัดว้ย 

  เมือ่ผูใ้ช้สื่อ (Users) และผูร้บัสาร (Audience) เขา้ใจรปูแบบของการสื่อสารและการปฏสิมัพนัธ์

ผ่านสื่อสงัคมมากขึน้ ประชาชนทัว่ไปกเ็ขา้ไปมสี่วนรว่มในการเสนอประเดน็ การแสดงออกทางความคดิ

บนพืน้ทีส่าธารณะ และการผลกัดนัประเดน็ต่างๆ ในสงัคมใหเ้ป็นกระแสบนโลกออนไลน์ เกดิปรากฏการณ์

ทีส่ ื่อกระแสหลกันําประเดน็จากโลกออ นไลน์ไปรายงาน หรอืต่อยอด จนบางเรือ่งกลายเป็นประเดน็ทาง

สงัคม ส่งผลต่อการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงในรปูแบบต่างๆ ได ้ในขณะเดยีวกนัมนีกัเคลื่อนไหว หรอื

กลุ่มคนใชป้ระโยชน์จากการสื่อสารบนพืน้ทีส่าธารณะของสื่อสงัคม ใหเ้กดิเป็นกระแสและดงึความสนใจ

ของสื่อกระแสหลกัใหนํ้า ไปต่อยอด ปรากฏการณ์การสื่อสารลกัษณะน้ี คอืจดุเปลีย่นของอํานาจการ

กําหนดวาระขา่วสารของสื่อกระแสหลกั กล่าวคอื สื่อกระแสหลกัไมใ่ช่ผูก้ําหนดประเดน็ทางสงัคมเพยีง

ฝา่ยเดยีวอกีต่อไป แต่ประชาชนและการสื่อสารบนสื่อออนไลน์มบีทบาทต่อการกําหนดวาระขา่วสารดว้ย  

  อยา่งไรกต็าม  ปญัหาความเสีย่งและความทา้ทายทื่สื่อในไทยกําลงัเผชญิหน้าคอื การเลอืกใช้

ขอ้มลูจาก จากสื่อออนไลน์  (User-generated Content) ใหเ้กดิประโยชน์และ ไม่เสีย่งต่อ การลดทอน

คุณค่าทางวชิาชพี ในขณะที่ มาตรฐานการตดัสนิใจทางจรยิธรรม และความถูกตอ้ง โปรง่ใสใน                

การตรวจสอบขอ้มลูในการนํามาใชแ้ต่ละคน ยงัมรีะดบัทีแ่ตกต่างกนั และในบางเรือ่งเป็นเรือ่งทีก่ึง่กลาง

ระหว่างควรและไมค่วร หากไมม่แีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน การปฏบิตัติามวจิารณญาณของแต่ละคนอาจ

นําไปสู่มาตรฐานทีแ่ตกต่าง ทาํใหย้งัพบเน้ือหาทีม่กีารใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในทางทีไ่ม่ เหมาะสม เช่น 

ละเมดิสทิธเิสรภีาพ ละเมดิลขิสทิธิข์องเจา้ของขอ้มลู เกาะกระแสออนไลน์เพื่อเรยีกยอดคนดจูนมองขา้ม
                                                           
1Delwiche, A. (2005，December 5). Agenda-setting, opinion leadership, and the world of web logs. First 

Monday, 10(12). Availeble at: http://firstmonday.org/issues/issue10_12/delwiche/index.html. [Accessed June 

17, 2017)  
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ประโยชน์สาธารณะ การนําเสนอขอ้มลูทีผ่ดิและบดิเบอืนซึง่ทาํใหส้งัคมเกดิความสบัสน และการ

ตอบสนองอารมณ์ความรูส้กึทีเ่รยีกว่า “ดรามา่ ” มากกว่าการนําเสนอขอ้เทจ็จ รงิเพื่ออธบิายและแกไ้ข

ปญัหาในสงัคม สิง่เหล่าน้ีคอืประเดน็ทีย่งัคงมเีสยีงจากสงัคมในการวพิากษ์วจิารณ์สื่อในเรือ่งการใช้

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ หลายกรณยีงัคงเกดิซํ้า และยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาแกไ้ขในการสรา้งมาตรฐาน  

  สื่อในยคุน้ีจงึ ควรมีการกําหนดมาตรฐาน การส่งเสรมิก ารกํากบัดแูลกนัเอง และการสรา้งกรอบ

แนวปฏบิตัอินัเป็นมาตรฐานกลางทีย่อมรบักนัไดใ้นภาคอุตสาหกรรม และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์เพื่อ

ส่งเสรมิการใชข้อ้มลูจากออนไลน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ และมจีรยิธรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม  

  ทัง้น้ี งานวจิยัเรือ่งการส่งเสรมิแนวทางการใชข้อ้มลูจากสื่ อออนไลน์ในกระบวนการรายงานขา่ว

ในยคุเทคโนโลยหีลอมรวม   มุง่หวงัเพื่อใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์ และรปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์

ของผูผ้ลติสื่อโทรทศัน์ประเภทขา่ว  เพื่อ ศกึษา กระบวนการในการใชข้อ้มลูจาก สื่อออนไลน์                     

(User-generated Content) และลกัษณะของความรว่มมอืทีนํ่าไปสู่วารสารศาสตรแ์บบมสี่วนรว่ม 

(Participatory Journalism) ในกระบวนการผลติ ขา่วของ สื่อไทย ระดมองคค์วามรู ้ความคดิเหน็            

และความตอ้งการของทัง้ผูผ้ลติสื่อ ผูใ้ช้ สื่อ  และเยาวชนคนรุน่ใหม ่ต่อการใชข้อ้มลูจากออนไลน์                

และการมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็หรอืใหข้อ้มลูในประเดน็ทางสงัคมมติต่ิางๆ เพื่อพฒันาการ

ผลติสื่อใหส้รา้งสรรคแ์ละมปีระโยชน์ ซึง่จะนําไปสู่การรา่งคู่มอืแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานจรยิธรรมในการ

ใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการสื่อขา่ว  

 

1.2. วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยัครัง้น้ี เพื่อศกึษา 

1.2.1) วเิคราะหร์ปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการรายงานขา่ว 

1.2.2) วเิคราะหแ์ละกําหนดรปูแบบของการส่งเสรมิและพฒันาการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์บนพืน้ฐานจรยิธรรมสื่อ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2.3) จดัทาํ (รา่ง) คู่มอืแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานจรยิธรรมในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ใน

กระบวนการสื่อขา่ว 
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1.3. ขอบเขตการวิจยั 

1.3.1) ขอบเขตการดาํเนินงานตามสญัญาจ้างท่ีปรึกษา 

เพื่อวเิคราะหร์ปูแบบการใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ของสื่อโทรทศัน์ กําหนดมาตรฐานกลางใน

การส่งเสรมิการใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลน์อยา่งสรา้งสรรค ์และจดัทาํ (รา่ง ) คู่มอืแนวปฏบิตัแิละ

มาตรฐานจรยิธรรมในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการสื่อขา่ว  เสนอต่อสาํนกังาน กสทช . ให้

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยคณะนิเทศศาสตร ์สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ ดาํเนินงานตาม

ขอบเขตทีส่าํนกังาน กสทช. กําหนด ดงัน้ี 

1.3.1.1) จดัทาํกรอบการศกึษา (Inception Report) ประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผล 

วธิกีารดาํเนินการศกึษาและรวบรวมขอ้มลู และกรอบการจดักจิกรรมต่าง ๆ รวมถงึการจดัทาํ (รา่ง) คู่มอื

แนวปฏบิตัแิละมาตรฐานจรยิธรรมในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการสื่อขา่ว 

1.3.1.2) ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูรปูแบบการใชข้อ้ มลูจากสื่อออนไลน์ของรายการขา่ว

โทรทศัน์ กรณศีกึษาทางจรยิธรรม และประเดน็ทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์

ดว้ยกระบวนการมอนิเตอรแ์ละวเิคราะหข์อ้มลูจากรายการขา่วโทรทศัน์ การสนทนากลุ่ม และการ

สมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการสื่อโทรทศัน์ดา้นขา่ว สื่อทอ้งถิน่ และสื่อพลเมอืง 

1.3.1.3) จดัการอบรมและการสมัมนา ดงัน้ี 

ก. จดักจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารผลติสื่อออนไลน์อยา่งสรา้งสรรคแ์ละมี

จรยิธรรมจาํนวน 4 ครัง้ใน 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ (จงัหวดัเชยีงราย ) ภาคใต ้(จงัหวดัสุราษฎรธานี ) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จงัหวดันครราชสมีา ) และ ภาคกลาง (จงัหวดันนทบุรี ) จดักจิกรรมกบั 2 

กลุ่มเป้าหมาย คอื กลุ่มผูส้ ื่อขา่วทอ้งถิน่ นกัขา่วพลเมอืง และ กลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษา โดยมกีารให้

ความรูเ้กี่ยวกบัการ ใช ้– รบั และ ผลติสื่อออนไลน์อยา่งสรา้งสรรค ์และกจิกรรมระดมความ คดิเหน็การ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) แนวทางการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ทัง้ประเดน็ประโยชน์ ปญัหา 

อุปสรรค และแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

ข. จดักจิกรรมสมัมนา “ทศิทางสื่อโทรทศัน์ไทย ..ไมต่ดิหล่มโซเชยีลมเีดยี ”

ใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกจิโทรทศัน์ และนกัวชิาการนิเทศศาสตรส์ื่อสารมวลชน เพื่อรบัทราบแนวทางใน

การส่งเสรมิการใชง้านสื่อออนไลน์อยา่งสรา้งสรรค ์
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ค. จดัทาํรายงานสรปุผลการศกึษาวเิคราะหจ์ากการมอนิเตอรข์อ้มลูการใชง้าน

สื่อออนไลน์ในขา่วโทรทศัน์ การสนทนากลุ่ม และการสมัภาษณ์เชงิลกึ เกีย่วกบัการส่งเสรมิแนวทางการ

ใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในงานโทรทศัน์ โดยดาํเนินการเป็นรปูเล่ม ดงัน้ี 

- รายงานกรอบการศกึษา (Inception Report) 

- รายงานผลการศกึษาวจิยัฉบบัที ่1 

- รายงานผลการศกึษาวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

- คู่มอืแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานจรยิธรรมในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์

ในกระบวนการสื่อขา่ว 

1.3.2) ขอบเขตด้านเน้ือหาการวิจยั 

การศกึษาครัง้น้ีมขีอบเขตดา้นเน้ือหาการวจิยัดงัน้ี 

 1.3.2.1) ศกึษารปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในงานขา่วโทรทศัน์ จากทวีดีจิทิลั 

10 ช่อง คดัเลอืกจากลาํดบัของจาํนวนผูช้ม และกรณศีกึษาทีม่ปีญัหาทางจรยิธรรมทีพ่บในการใชข้อ้มลู

จากสื่อออนไลน์ในการรายงานขา่วโทรทศัน์ 

1.3.2.2) แนวคดิในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ไดศ้ึกษาจากประเทศตน้แบบใน

ต่างประเทศ เกีย่วกบัการส่งเสรมิและแนวทางการสรา้งมาตรฐาน เพื่อใชป้ระโยชน์ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

(User-generated Content) 

1.3.2.3) ระยะเวลาในการวจิยั ตัง้แต่เดอืน กนัยายน 2559 – มถุินายน 2560 

1.4. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.4.1) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั แบ่งเป็น 5 กลุ่มคอื 

1.4.1.1) กลุ่มผู้ประกอบกจิการโทรทศัน์ และสื่อทอ้งถิน่จาก 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

1.4.1.2) กลุ่มนกัขา่วพลเมอืง นกัขา่วภาคประชาชน นกัวชิาการดา้นสื่อสารมวลชน 

1.4.1.3) กลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาจาก 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใตแ้ละภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.4.1.4) กลุ่มสถานีโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั จาํนวน 10 สถานี  
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1.4.1.5) เน้ือหาขา่วโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ดจิทิลั จาํนวน 10 ช่อง คอื ช่อง 3HD 

ช่อง MCOT ช่อง PPTV36 ช่อง Spring News ช่องไทยรฐัทวี ีช่อง Nation TV ช่อง 7HD ช่อง ThaiPBS

ช่อง TNN24 และ ช่อง Voice TV ระหว่างวนัที ่20 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2559 

1.4.2) กลุ่มตวัอย่างและขัน้ตอนการคดัเลือก 

 คณะวจิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณสมบตัิ

ของกลุ่มตวัอยา่งและบทบาทในการใหข้อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

1.4.2.1) กลุ่มผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ และส่ือท้องถ่ิน ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  ใชว้ธิเีจาะจ งเลอืกผูแ้ทนผูป้ระกอบการกจิการสถานีโทรทศัน์ 

หนงัสอืพมิพ ์ และสื่อทอ้งถิน่  ทีม่กีารใช้ ขอ้มลูจาก สื่อออนไลน์ เผยแพรใ่นช่องรายการหรอืสื่อทีส่งักดั 

จาํนวน 30 แห่ง (รายชื่อตามภาคผนวก ก.)  

1.4.2.2) กลุ่มนักข่าวพลเมือง นักข่าวภาคประชาชนนักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน 

โดยเลอืกจากเครอืขา่ยนกัขา่วพลเมอืงและสื่อชุมชนทีม่ ีทีใ่ชส้ื่อออนไลน์ในการผลติขา่วสาร (รายชื่อตาม

ภาคผนวก ก.) จาก 20 แห่ง 

1.4.2.3 กลุ่มนักเรียนนักศึกษา  ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค ใตแ้ละภาค

ตะวนัออกเฉี ยงเหนือ จาก สถาบนั อุดมศกึษาทีม่กีารเรยีนการสอน คณะนิเทศศาสตร ์และนกัเรยีนทีม่ ี

ความสนใจ จาํนวน 42 ราย  

1.4.2.4) กลุ่มผูผ้ลิตข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั  

จาํนวน 12 สถานี รวม 23 คน พจิารณาจากช่องรายการทีม่จีาํนวนผูช้มตดิอนัดบัตน้ ๆ ในช่วงเวลาทีท่าํ

การสาํรวจ และมรีายการขา่วเป็นประจาํใน 3 ช่วงเวลาคอื ภาคเชา้ ภาคกลางวนั และภาคคํ่า และมี

รายการขา่วทีม่กีารใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ซึง่ไดแ้ก่ 

- สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ช่อง 3 

- ช่อง 3 Family ช่อง 13 

- บรษิทั ไทย นิวส ์เน็ตเวริค์ (ทเีอน็เอน็) จาํกดั (ขา่ว)/ TNN24  

- บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิัน่ จาํกดั(ขา่ว)/ Spring News ช่อง 19 

- บรษิทั เอน็บซี ีเน็กซ ์วชิัน่ จาํกดั(ขา่ว)/ Nation TV ช่อง 22 

- บรษิทั แบงคอก บสิสเินสบรอดแคสติง้ จาํกดั(SD)/ ช่อง NOW TV 

- บรษิทั บอีซี ีมลัตมิเีดยี จาํกดั (SD)/ ช่อง 3 SD ช่อง 28 
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- บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) (HD)/ MCOT HD ช่อง 30 

- บรษิทั ทรปิเปิล ว ีบรอดคาสท ์จาํกดั(HD)/ ไทยรฐัทวี ีช่อง 32 

- บรษิทั บอีซี ีมลัตมิเีดยี จาํกดั(HD)/ ช่อง 3 ช่อง 33 

- บรษิทั กรงุเทพโทรทศัน์และวทิย ุช่อง 7 (HD)/ ช่อง 35 

- บรษิทั บางกอก มเีดยี แอนด ์บรอดคาสติง้ จาํกดั (HD)/ PPTV 36 

โดยเป็นผูใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบั 

- กระบวนการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์เพื่อมาใชใ้นงานขา่ว 

- เกณฑแ์ละหลกัการตดัสนิใจในการเลอืกใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

- แนวคดิและขอ้เสนอแนะต่อการสรา้งมาตรฐานในการใชข้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์บนจรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

1.4.2.5) เน้ือหาข่าวโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั  วเิคราะห์ จากขอ้มลูเชงิ

ปรมิาณสะทอ้นรปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์และปญัหาจรยิธรรมทีพ่บในการใชข้อ้มลู จากสื่อ

ออนไลน์ในการรายงานขา่ว เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เชงิลกึ สนทนากลุ่มยอ่ย และกําหนด

ประเดน็ในการทาํคู่มอื 

1.5. ระเบียบวิธีวิจยัและขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.5.1 ระเบียบวิธีวิจยั 

โครงการวจิยั เรือ่ง การส่งเสรมิแนวทางการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการ

รายงานขา่วใน ยคุเทคโนโลยหีลอมรวม  มุง่เน้นศกึษา วเิคราะหร์ปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์     

ในงานขา่วโทรทศัน์ และแนวทางการส่งเสรมิการใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในการรายงานขา่ว        

อยา่งสรา้งสรรคบ์นกรอบจรยิธรรมและกฎหมาย ทีเ่กดิจากการมสี่วนรว่มของผูป้ระกอบกจิการ  สื่อ 

นกัวชิาการ และตวัแทนภาคประชาชน  ซึง่ในการศกึษาน้ีใชก้ลุ่มเยาวชนนกัเรยีนนกัศกึษาเป็ นตวัแทน

ผูร้บัสาร เพื่อนํามาจดัทาํ คู่มอืแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานจรยิธรรมในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ใน

กระบวนการสื่อขา่ว  โดยคณะวจิยัใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิ คุณภาพ เกบ็ขอ้มลูจากการสนทนากลุ่มยอ่ย 

วเิคราะหเ์น้ือหาสมัภาษณ์เชงิลกึ และวเิคราะหเ์อกสาร เพื่อสงัเคราะหป์ญัหาดา้นจรยิธรรม และแนวทาง

ในการส่งเสรมิการสรา้งมาตรฐานการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ คณะวจิยัใชก้ารเกบ็และสงัเคราะหข์อ้มลู 

4 รปูแบบ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารวจิยั ตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการดาํเนินการวิจยั 

1.5.1.1) การวิเคราะหเ์อกสาร (Documentary Research) คณะวจิยัรวบรวมเอกสาร

และประมวลขอ้มลูเกีย่ว กบัแนวคดิการใชข้อ้มลูจากออนไลน์ (User-generated Content) ในรปูแบบ

ต่างๆ ในต่างประเทศ โดยขอ้มลูดงักล่าวนํามาสรปุเบือ้งตน้เกีย่วกบัรปูแบบ ลกัษณะ และการใช้

ประโยชน์ขอ้มลูจาก สื่อออนไลน์ รวมถงึแนวทางประยกุตใ์ช้ เพื่อหาแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัการ

นํามาประยกุตส์ู่บรบิทของภมูทิศัน์สื่อไทย รวมถึ งการศกึษากฎระเบยีบ ขอ้ปฏบิตั ิ แนวปฏบิตั ิ               

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศไทยเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูและผลติสื่อออนไลน์  เป็นการช่วยกําหนด

มาตรฐานของกรอบในการกํากบัดแูลกนัเองในการใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทัง้ภายในองคก์รสื่อและ

สาํหรบัองคก์รวชิาชพี อกีทัง้ยงันําขอ้มลูมาสงัเคราะหเ์ป็นกรอบในการวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ต่อไปได ้

1.5.1.2) การวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) เกบ็รวบรวมขอ้มลู และทาํการ

วเิคราะหเ์น้ือหาการใช ้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในขา่วของโทรทศัน์ดจิทิลั คณะวจิยัเกบ็ขอ้มลูจาก รายการ

ขา่วรายวนัในช่วงขา่วเชา้ ขา่วเทีย่ง และรายการขา่วคํ่า ของสถานีโทรทศัน์จาํนวน 10 ช่อง                    

คอื ช่อง 3HD ช่อง MCOT ช่อง PPTV36 ช่อง Spring News ช่องไทยรฐัทวี ีช่อง Nation TV ช่อง 7HD 

ช่อง ThaiPBS ช่อง TNN24 และ ช่อง Voice TV ระหว่างวนัที ่20 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2559 เพื่อ

เกบ็ขอ้มลู การใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีส่รา้งโดยผูร้บัสารในการรายงานขา่ว จาํแนกตามประเดน็ ดงัน้ี 
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- ประเภทของการรายงานขา่วทีพ่บขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  

- ประเภทของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีใ่ชใ้นงานขา่ว 

- การอา้งองิทีม่าขอ้มลูทีพ่บในขา่วโทรทศัน์  

- ทีม่าของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีร่ายการขา่วโทรทศัน์เลอืกนํามาใช ้ 

- วธิกีารนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชเ้ผยแพรใ่นขา่วของสถานีโทรทศัน์  

- ลกัษณะของการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วโทรทศัน์  

- ประเภทขา่วโทรทศัน์ทีพ่บการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

การวเิคราะห์ ผลเชงิปรมิาณเป็นขอ้ มลูสะทอ้นสถานการณ์การใช้ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์

ในการรายงานขา่วของสื่อโทรทศัน์ ในประเทศไทย และนําขอ้มลูมาสงัเคราะหเ์พื่อนําไป สู่การออกแบบ

การเกบ็ขอ้มลูในการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) 

1.5.1.3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จดัประชุมกลุ่มยอ่ยกบัผูแ้ทน สื่อทอ้งถิน่ 

สื่อพลเมอืง สื่อชุมชน นกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน นกัเรยีนและนกัศกึษาเป็นตวัแทน

ของภาคประชาชนผูร้บัสาร เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ประเดน็ปญัหา

ทางจรยิธรรมและขอ้สงสยัในการใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ กลไกในการสรา้งมาตรฐาน และแนวทาง

ในการจดัทาํคู่มอืมาตรฐานการส่งเสรมิการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในงานของสื่อมวลชน โดยเฉพาะงาน

ดา้นขา่ว โดยคณะวจิยัไดจ้ดัการสนทนากลุ่มยอ่ยจาํนวน 4 ครัง้ใน 4 ภาค คอื ภาคเหนือ (จงัหวดัเชยีงราย) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จงัหวดันครราชสมีา ) ภาคใต ้(จงัหวดัสุราษฎรธานี ) และภาคกลาง (จงัหวดั

นนทบุร)ี (รายนามผูเ้ขา้รว่มประชุมในภาคผนวก ก) 

ทัง้น้ี ประเดน็ในการสนทนากลุ่มยอ่ยมกีรอบคาํถามดงัน้ี 

- กระบวนการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

- เกณฑ์ /หลกัการในการตดัสนิใจเลอืกใช้ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  เช่น

แหล่งทีม่า ความน่าเชื่อถอืความสนใจของคน เช่น ยอดววิ แชร ์ และการกดถูกใจ เน้ือหาอยูใ่นความ

สนใจ และปจัจยัเรือ่งการมปีระโยชน์สาธารณะเป็นตน้ 

- การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มาใช ้ประกอบดว้ย การตรวจสอบขอ้มลู 

รปูแบบการนํามาใช ้การขออนุญาตและอา้งองิแหล่งทีม่า วธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ และการนํา

ขอ้มลูมาใชใ้นงานขา่ว ประเภท และรปูแบบของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีเ่ลอืกใช ้

- การผลติสื่อโดยใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ และรปูแบบในการผลติ 
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ก. นําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มาใชโ้ดยไมไ่ดท้าํอะไรเพิม่  (Copy) 

คอืบอกเล่าตาม ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ทีเ่หน็ ไมม่กีารขยาย ความ อธบิายบรบิทเพิม่เตมิ  โดยไมไ่ดม้ี

บรบิทหรอือธบิายเพิม่เตมิ 

ข. ใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ เป็นตน้ทางประเดน็ขา่ว (Hint) 

หมายถงึ ใชป้ระเดน็จาก ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มกีารอา้งถงึ แต่ไม่ ปรากฏขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในขา่ว 

มเีพยีงการอา้งถงึ เพื่อใหรู้ว้่า ทีม่ามาจาก ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ โดยมากจะเป็นในเชงิ ประเดน็ กระแส 

จากคลปินัน้ จากภาพน้ี แลว้เล่าเรือ่ง อธบิาย รายงานขา่วแต่ไมพ่บขอ้มลูจากสื่อออนไลน์อยูใ่นขา่ว  

ค. การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชโ้ดย มกีารดดัแปลง ตดัต่อ 

เพิม่เตมิ หรอืทาํองคป์ระกอบเพิม่  (Adapt) เพื่อใชใ้นการอธบิายเรือ่งราว ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มา

ประกอบในขา่ว แต่มกีารทาํเพิม่ เสรมิ มเีน้ือหา มกีารต่อยอดเพิม่เตมิ 

- การเผยแพร่  กระบวนการเผยแพร ่การอา้งองิและใหแ้หล่งทีม่า           

การคาํนึงถงึหลกัจรยิธรรมและกฎหมายในการเผยแพรข่อ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

- การมสี่วนรว่มและตรวจสอบกนัเอง  หมายถงึ การพฒันารปูแบบ    

หรอืช่องทางในการมสี่วนรว่มของผูใ้ชส้ื่อออนไลน์ต่อการคน้หา คดักรอง ใหข้อ้มลู และเลอืกใชข้อ้มลูจาก

สื่อออนไลน์ในงานขา่ว รวบถงึกระบวนการระดมขอ้มลู (Crowdsource) จากผูใ้ชส้ื่อออนไลน์ หรอื

กระบวนการมสี่วนรว่มลกัษณะอื่นๆ การรบัฟงัความเหน็และเสยีงสะทอ้นจากสงัคมในการใชข้อ้มลูจาก

สื่อออนไลน์ของสื่อ 

- แนวทางในการสรา้งมาตรฐานและกํากบัดแูลกนัเองในการใชข้อ้มลูจาก

สื่อออนไลน์ ควรมกีารกําหนดมารยาทการใชส้ื่อออนไลน์รว่มกนัอยา่งไร ใครควรมสี่วนรว่มกํากบัดแูล

กนัเอง ในสื่อออนไลน์  แนวปฏบิตั ิกฎเกณฑ ์มาตรฐานในการใชส้ื่อออนไลน์ ควรมหีรอืไม ่และควร

ครอบคลุมเรือ่งใดบา้ง  และควรมกีารอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการตรวจสอบขอ้มลู การนําขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์นําไปใชห้รอืไม ่

1.5.1.4) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คณะวจิยัไดส้มัภาษณ์ผูแ้ทน

บรรณาธกิารขา่ว หวัหน้าโต๊ะขา่ว และผูส้ ื่อขา่ว จากสถานีโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิ ทลั จาํนวน 23 

คน จาก บรษิทั อสมท . จาํกดั (มหาชน) จากสถานีโทรทศัน์ PPTV36 ไทยรฐัทวี ีSpring News TNN24 

ช่อง 3 ช่อง 7 เนชัน่ทวี ีช่อง NOW26 MCOT ช่องThaiPBS 
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คณะวจิยักําหนดแนวคาํถามเบือ้งตน้สาํหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูสาํหรบั

การวเิคราะหแ์ละ ประมวลผลเน้ือหาในรายง านการวจิยัและคู่มอื มาตรฐานส่งเสรมิการใชข้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ (User-generated Content) สาํหรบังานโทรทศัน์ นโยบายการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ของ

องคก์ร 

- กระบวนการในการหาและไดข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชใ้นงานขา่ว 

- กระบวนการในการตรวจสอบขอ้มลู  

- เกณฑใ์นการคดัเลอืกขอ้มลูทีจ่ะนําเสนอเป็นขา่วหรอืใชป้ระกอบขา่ว 

- รปูแบบการนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชใ้นการรายงานขา่ว 

- กระบวนการสรา้งความรว่มมอืกบัผูร้บัสารในการระดมขอ้มลู 

- ประโยชน์หรอืขอ้ดขีองการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

- ปญัหาขอ้ผดิพลาดทางจรยิธรรมทีพ่บ และแนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

- ขอ้เสนอแนะต่อรายละเอยีดและองคป์ระกอบในการจดัทาํคู่มอื ฯ 

 1.5.2) ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข้์อมลู 

การรวบรวมวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพจากการศกึษาเอกสาร วเิคราะหเ์น้ือหา           

การสนทนากลุ่มยอ่ย และการสมัภาษณ์เชงิลกึ ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูแบบจาํแนกชนิดขอ้มลู 

(Typological Analysis) โดยการจดัระเบยีบ ตคีวาม และสรปุผลการศกึษาในรปูแบบการวเิคราะหเ์ชงิ

พรรณนา (Descriptive analysis) ในประเดน็ทีก่ําหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์โดยมแีผนในการดาํเนินการ

เป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1.5.2.1) ขัน้ตอนท่ี 1 จากการวเิคราะหเ์อกสารนําไปกําหนดกรอบในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อ

วเิคราะหเ์น้ือหารายการขา่วโทรทศัน์ 

1.5.2.2) ขัน้ตอนท่ี 2 จากการวเิคราะหเ์น้ือหารายการขา่วโทรทศัน์ คณะวจิยัออกแบบ

คาํถามในการสนทนากลุ่มยอ่ยและสมัภาษณ์เชงิลกึ จากนัน้ทาํการเกบ็ขอ้มลูจากการสนทนากลุ่มยอ่ย

และสมัภาษณ์เชงิลกึจากประชากรศกึษาทีก่ําหนดไว ้

1.5.2.3) ขัน้ตอนท่ี 3 นําผลวเิคราะหจ์ากขัน้ตอนที ่ 1 และ 2 มาวเิคราะห ์สงัเคราะหส์ู่

การ (รา่ง) คู่มอืแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานจรยิธรรมในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการสื่อขา่ว 

ทีค่าํนึงถงึหลกัจรยิธรรม และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ 
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ภาพท่ี 2 แผนการดาํเนินการดาํเนินโครงการศึกษาวิจยั 

 

1.6. นิยามคาํศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

 1.6.1) ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  หมายถงึ ขอ้มลูทีผู่ร้บัสาร หรอื ผูใ้ชส้ื่อออนไลน์ผลติและเผยแพร่

บนสื่อออนไลน์ (User-generated Content หรอืตวัยอ่ UGC) เช่น เวบ็ไซต ์และสื่อสงัคม (Social Media) 

เมือ่กล่าวถงึคาํว่าสื่อออนไลน์หมายรวมถงึแพลตฟอรม์ทุกประเภททีม่กีารเชื่อมต่อกบัระบบ อนิเทอรเ์น็ต 

ทัง้เวบ็ไซต ์แอพพลเิคชัน่ และสื่อสงัคม เมือ่กล่าวถงึสื่อสงัคม มคีวามหมายถงึ โซเชยีลมเีดยี (Social 

Media) ซึง่เป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค ยทูปู ทวติเตอร ์บลอ็ก อนิสตาแกรม เป็นตน้  

 1.6.2) ผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล  หมายถงึ ผูป้ระกอบกจิการ

โทรทศัน์ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล ประเภท การบรกิาร

สาธารณะ ประเภทเดก็ เยาวชนและครอบครวั ประเภทขา่วสารและสาระ ประเภททัว่ไปความคมชดัปกต ิ

และประเภททัว่ไปความคมชดัสงู จากสาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์           

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิทีย่งัมกีารออกอากาศอยูใ่นระหว่างดาํเนินการวจิยั จาํนวน 26 สถานี 

1.6.3) กรอบจรยิธรรมวชิาชพี  หมายถงึ กตกิาทีผู่ป้ระกอบกจิการและองคก์รวชิาชพีตกลง

รว่มกนัทีจ่ะปฏบิตัติามในการดาํ เนินงานตามมาตรฐานจรยิธรรมวชิาชพีดว้ยความสมคัรใจ ซึง่อาจ

เกดิขึน้โดยกฎหมายกําหนดใหท้าํหรอืผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์รเิริม่ทาํเองกไ็ด ้
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1.7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1.7.1) สาํนกังาน กสทช. จะไดท้ราบผลการศกึษาเกีย่วกบัรปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์

ในงานขา่วโทรทศัน์  

 1.7.2) สาํนกังาน กสทช. ไดท้ราบผลการศกึษาการกําหนดมาตรฐานแนวทางการส่งเสรมิการใช้

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วโทรทศัน์อยา่งสรา้งสรรคบ์นกรอบจรยิธรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และได้

คู่มอืทีม่มีาตรฐานและกรอบกลางในการส่งเสรมิการพฒันา และกรอบการตดัสนิใจในกระบวนการใช้

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ใหเ้หมาะสมตามกรอบจรยิธรรมวชิาชพีและกฎหมาย  

1.7.3) องคก์รสื่อไดแ้นวทางปฏบิตัใินการนําไปประยกุตใ์ช้ ตามความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร 

หรอืเป็นหลกัการเบือ้งตน้ในการดาํเนินกจิการโทรทศัน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในการ

ผลติเน้ือหารายการโทรทศัน์ 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 

การดาํเนินโครงการวจิยั เรือ่ง การส่งเสรมิแนวทางการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการ

รายงานขา่วใน ยคุเทคโนโลยหีลอมรวม  ใชแ้นวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อออนไลน์ ขอ้มลูจาก          

สื่อออนไลน์  (User-generated Content) กฎหมาย แนวปฏบิตั ิและกรอบจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั              

สื่อออนไลน์ เป็นกรอบแนวคดิและแนวทางสาํหรบัการศกึษา มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

2.1. แนวคิดเรื่องข้อมูลจากส่ือออนไลน์ (User-generated Content) 

 ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ (User-generated Content หรอืตวัยอ่ UGC) หมายถงึ ขอ้มลูทีผู่ร้บัสาร 

หรอื ผูใ้ชส้ื่อออนไลน์ผลติและเผยแพรบ่นสื่อออนไลน์  เช่น เวบ็ไซต ์และสื่อสงัคม (Social Media)           

เมือ่กล่าวถงึคาํว่าสื่อออนไลน์หมายรวมถงึแพลตฟอรม์ทุกประเภททีม่กีารเชื่อมต่อกบัระบบอนิเทอรเ์น็ต 

ทัง้เวบ็ไซต ์แอพพลเิคชัน่ และสื่อสงัคม เมือ่กล่าวถงึสื่อสงัคม มคีวามหมายถงึ โซเชยีลมเีดยี (Social 

Media) ซึง่เป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค ยทูปู ทวติเตอร ์อนิสตาแกรม บลอ็ก เป็นตน้ 

Bruns (2007) 1

2
 เสนอโมเดลการสื่อสารแบบผสมผสานทีเ่รยีกว่า “Produsage” หมายถงึ                

การผลติสื่อทีผู่เ้สพสื่อเป็นผูผ้ลติสื่อเองได ้คอืเป็นทัง้ผูร้บัสาร และผูส้รา้งสารในขณะเดยีวกนั ในขณะที่

การศกึษาของ Van Dijck (2009) 2

3
 ระบุว่า ลกัษณะความสมัพนัธ์ ของการสื่อสารทีผู่ร้บัสารสรา้งสื่อและ

สื่อสารดว้ยตวัเองเกดิขึน้อยา่งชดัเจนบนสื่อออนไลน์ และมบีทบาทในการผลกัดนั พฤตกิรรมรว่ม  หรอื 

สรา้งการรวมตวัของชุมชนออนไลน์จากความสนใจรว่มกนั  

นอกจากนัน้ 3

4
Neuberger และ Nuernbergk (2010) ระบุว่าการสื่อสารบนสื่อสงัคมสรา้ง ความ

หลากหลายของระดบัในการมสี่วนรว่มระหว่างผูร้บัสาร และสื่อมวลชนมผีลต่อการสรา้งพืน้ที่ สาธารณะ

                                                           
2Bruns, A. (2007) ‘Produsage: Towards a Broader Framework for User-led Content Creation’, Creativity and 

Cognition: Proceedings of the 6th ACM SIGCHI conference on Creativity & cognition,13-15 June 2007 
3 Van Dijck, J. (2009) “Users like you? Theorizing agency in user-generated content”. Media, Culture & 

Society 31(1): 41-58. 
4Neuberger,C.and Nuernbergk, C. (2010). “Competition, Complementarity or integration? The relationship 

between professional and participatory media”. Journalisme Practice, 4(3), 319-332 
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(Public Sphere) ในการรบัขอ้มลูในประเดน็ต่างๆ  ใหเ้กดิขึน้  ส่วนการศกึษา ของ 4

5
Kalsson (2010)   

เสรมิว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูจาก ผูใ้ช้สื่อโดยเฉพาะเรือ่งของคอมเมนต์ ทีม่ต่ีอขา่วของสื่ออาชพี 

เป็นรปูแบบ การปฏสิมัพนัธก์บัสื่อ ที่มผีลต่อกรอบการสื่อสารของสื่อในประเดน็ต่างๆ ดว้ย ใน

ขณะเดยีวกนั เมือ่ผูร้บัสารเป็นผูส้รา้งสื่อและผลกัดนัประเดน็บางเรือ่งไดเ้อง ปฏกิริยิาต่อสื่อในบางครัง้มี

ลกัษณะของการวพิากษ์วจิารณ์ประเดน็มมุมองทีส่ ื่อนําเสนอในขา่ว ใหข้อ้มลูในมมุทีแ่ตกต่าง Robinson 

(2009) อธบิายว่า ผูร้บัสารมผีลต่อการตัง้คาํถามต่อการทาํงา นของสื่อบนพืน้ทีส่าธารณะบนสื่อสงัคม            

โดยมมีติขิองการถกเถยีงแลกเปลีย่นทีก่วา้งมากขึน้กว่าพืน้ทีท่ีส่ ื่อสรา้งใหค้นดู /คนอ่าน ในขณะเดยีวกนั

บทบาทของการเป็นนายทวารขา่วสาร (Gatekeeper) ทีก่รอกขอ้มลูก่อนนําสู่สงัคมกําลงัถูกทา้ทายจาก

ขอ้มลูจากผูร้บัสารทีนํ่าเสนอเองโดยไมต่อ้งผ่านสื่อมวลชน ทัง้น้ี ประเดน็สาํคญัในเชงิจรยิธรรมในการใช้

งานขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ คอืเรือ่งของความน่าเชื่อถอื ความถูกตอ้ง และการตรวจสอบขอ้มลู  

การสรา้งความรว่มมอืในการทาํงานรว่มกนัระหว่างผูส้ ื่อขา่ว กองบรรณาธกิาร และผูร้บัสารทีอ่ยู่

ในพืน้ทีห่รอืสามารถเขา้ถงึเหตุการณ์ขา่วเพื่อช่วยกนัระดมหาขอ้มลูขา่ว ต่อยอดประเดน็ขา่ว และ

ช่วยกนันําเสนอขา่วนัน้ เป็นลกัษณะของการทาํขา่วแบบมี ส่วนรว่ม (Participatory Journalism) อาท ิ

กรณน้ํีาท่วมใหญ่ในปี 2554 มกีารระดมนําขอ้มลูจากคนในพืน้ทีม่าใชเ้ป็นส่วน หน่ึงของการรายงานขา่ว 

สอดคลอ้งกบัที ่ 5

6
Gillmor (2004) อธบิายว่า ตามแนวคดิภมูทิศัน์สื่อทีเ่ปลีย่นไปเพราะเทคโนโลยแีละสื่อ

สงัคมได้ ใหค้วามสาํคญักบัคนทัว่ไปทีส่ามารถรายงานขา่วหรอืใหข้อ้มลูขา่วได ้ซึง่ทาํใหส้ื่อหลกัตอ้ง

ปรบัตวัและหารปูแบบทีจ่ะนําขอ้มลูขา่วเหล่านัน้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เช่นเดยีวกบั 6

7
Briggs (2007)             

ทีอ่ธบิายการรายงานขา่วยคุ 2.0 ว่า การรายงานขา่วระหว่างขัน้ตอนกระบวน การทาํขา่วทาํใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างผูส้ ื่อขา่วและคนอ่านและเปิดโอกาสใหผู้อ่้านสามารถมสี่วนรว่มช่วยเหลอืใน

กระบวนการสื่อขา่วได ้โดยเมือ่มเีหตุการณ์เกดิขึน้ ผูส้ ื่อขา่วจะรายงานและเปิดโอกาสใหผู้อ่้านส่งขอ้มลู

ต่างๆ เขา้มาเพื่อประมวล ต่อยอดประเดน็ และใช้เป็นขอ้มลูส่วนหน่ึงของการเจาะขา่วและนํามารายงาน 

สามารถใชไ้ดท้ัง้การหาขอ้มลู การหาแหล่งขา่ว และการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  

                                                           
5Karlsson, M.B. (2010). “Participatory Journalism and Crisis Communication: A Swedish Case Study of Swine 

Flu Coverage”. Observatorio 4(1), 201-220. 
6 Gillmor, D. 2004. We the Media: The Rise of Citizen Journalists. National Civic Review, Fall 2004: 58-63. 
7 Briggs, Mark (2007). Journalism 2.0: How to Survive and Thrive. J-Lab: The Institute for Interactive 

Journalism. 
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8
Bradshaw (2007) ใหค้วามสาํคญั กบัการที่ องคก์ร สื่อตอ้งพฒันาความสมัพนัธก์บัชุมชน 

(Community) ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อปฏสิมัพนัธ ์แลกเปลีย่นขอ้มลู และรายงานขา่วสาํคญัรว่มกนั 

การปรบัตวัลกัษณะน้ีพบในสื่อต่างประเทศจาํนวนมาก อาท ิ iReport ของ CNN ทีม่กีารทาํระบบการ

ทาํงานรว่มกบันกัขา่วพลเมอืงรายงานเหตุการณ์สาํคญัต่างๆ เพื่อใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่โลกและหลาก

มมุมอง โดยมกีารพฒันาระบบเวบ็ไซตเ์พื่อนําเสนอขอ้มลูขา่ว และระบบการคดักรองขอ้มลูและการเลอืก

นํามาใชข้องผูส้ ื่อขา่ว CNN ดว้ย  

สาํนกัขา่วบบีซีขีองประเทศองักฤษตัง้หน่วยงานทีเ่รยีกว่า “User-generated Content Hub” 

เพื่อทาํงานกบัประชาชน และนกัขา่วพลเมอืงในการระดมขอ้มลูขา่วมาใชใ้นการรายงานขา่วของบบีซี ี 

หนงัสอืพมิพ ์The Guardian ของประเทศองักฤษประกาศเดนิหน้าใชร้ปูแบบการทาํขา่วแบบ 

Open Journalism ทีใ่หผู้อ่้านมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้มลูขา่วต่อการทาํงานและเลอืก

ประเดน็ของกองบรรณาธกิารขา่ว และมกีารสรา้งแพลต็ฟอรม์บนเวบ็ไซตแ์ละแอพ็พลเิคชัน่มอืถอืเพื่อให้

คนรว่มกนัใหข้อ้มลูขา่วและรายงานขา่วรปูแบบต่างๆ กบั The Guardian ได ้ 

องคก์รสื่อในต่างประเทศกใ็ชช่้องทางสื่อสงัคม อาท ิเฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์อนิสตารแ์กรม บลอ็ก 

Google Maps และ Foursquare ใหผู้อ่้านช่วยกนัรายงานขอ้มลู เป็นการรว่มกนัทาํขา่วครอบคลุมหลาก

พืน้ที ่ประเดน็ มมุมอง และตอบโจทยส์ิง่ทีส่งัคมสนใจและตอ้งการรูไ้ดม้ากขึน้ องคก์รขา่ว มหีน้าที่คดั

กรอง ตรวจสอบขอ้มลู ออกแบบการนําเสนอและแพลต็ฟอรม์ทีจ่ะนําไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ 

การตอบรบัต่อกระแสการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ของสื่อในไทยยงัเป็นลกัษณะเดยีวกบัหลายๆ 

ประเทศทัว่โลกคอื เปิดรบัแบบครึง่ๆ กลางๆ ยงัมขีอ้จาํกดัในการนํามาใช ้และขอ้จาํกดัในการสนบัสนุน

การพฒันาสู่การมสี่วนรว่มในกระบวนการสื่อขา่วอยา่งเตม็รปูแบบ ซึง่จะเป็นการพฒันาไปสู่ “วารสาร

ศาสตรแ์บบมสี่วนรว่ม” (Participatory Journalism) 

องคก์รขา่วโทรทศัน์ มกีารใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  และสรา้งรปูแบบการมสี่วนรว่มเพื่อช่วยใน

กระบวนการรายงานขา่วทีม่กีารเจาะลกึมากขึน้ บทความของ 8

9
Marshall (2013) เกีย่วกบั Channel 4 

ช่องสื่อสาธารณะของประเทศองักฤษ ผลติรายสารคดขีา่วเชงิสบืสวนเรือ่ง “No Go Britain” ตรวจสอบ

                                                           
8 Bradshaw, P., 2007. A model for the 21st century newsroom: pt1 – the news diamond | Online Journalism 

Blog. Online Journalism Blog. Available at: http://onlinejournalismblog.com/2007/09/17/a-model-for-the-

21stcentury-newsroom-pt1-the-news-diamond/ [Accessed June 15, 2017] 
9 Marshall.S (2013). Channel 4 News 'No Go Britain' campaign wins award. Journalism.co.uk. Available at: 

https://www.journalism.co.uk/news/lessons-in-crowdsourcing-channel-4-news-no-go-britain-campaign-wins-

award/s2/a552172/ [Accessed June 15, 2017] 
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ระบบขนส่งมวลชนสาํหรบัคนพกิารในองักฤ ษดว้ยวธิกีารระดมขอ้มลูรว่มกบั ผูช้ม (Crowdsource) ผ่าน

ช่องทางสื่อสงัคม  Anna Doble หวัหน้าฝา่ยสื่อออนไลน์ของ Channel 4 อธบิายถงึการคน้หาขอ้มลูผ่าน

ชุมชนออนไลน์ เชื่อมโยงขอ้มลูจากคนต่างๆ ในโลกออนไลน์ โดยหน้าที่ ของนกัขา่วคอืการทาํใหส้่วน

ต่างๆ ของเรือ่งรวมกนัเป็นภาพใหญ่ได ้ทมีสารคดพีบว่า มกีลุ่มคนทีพ่ดูเรือ่งน้ี กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป

บนโลกออนไลน์ แชรข์อ้มลูผ่านทวติเตอรแ์ละยทูปูอยูแ่ลว้ สิง่ทีน่กัขา่วทาํคอืเลอืก ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์

เหล่าน้ีมาเชื่อมต่อ เล่าเรือ่งจากมมุมองต่างๆ และนําไปสู่ประเดน็การรณรงคท์ีใ่หญ่มากขึน้ พรอ้มทัง้เปิด

พืน้ทีบ่นสื่อหลกัคอืโทรทศัน์ใหนํ้าเสนอขอ้มลูเหล่าน้ีอยา่งเป็นระบบ ขยายผลดว้ยวธิกีารทาํสารคดขีา่ว

แบบมอือาชพีผสมผสานกบัขอ้มลูจากผูช้ม นําไปสู่การเรยีกรอ้งทีเ่ขม้แขง็มากขึน้ต่อการพฒันาระบบ

ขนส่งมวลชนสาํหรบัคนพกิารในองักฤษ 

 กระบวนการของสื่อต่างประเทศทีพ่ยายาม สรา้งการมสี่วนรว่มใหก้บัคนอ่าน สะทอ้นใหเ้หน็ว่า 

กระบวนการทาํขา่วกําลงัเปลีย่นไปจากการทีก่องบรรณาธกิารเป็นผูผ้ลติขา่วเพื่อส่งออกไป แต่ตอ้งสรา้ง

การมสี่วนรว่มและดงึผูอ่้าน/ผูช้มเขา้สู่กระบวนการสื่อขา่ว โดยขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มบีทบาท ดงัน้ี  

- ในกระบวนการหาขา่ว (News gathering) มบีทบาทในการเป็นเบาะแสของประเดน็และ

เรือ่งราว ใหม้มุมองทีแ่ตกต่างหลากหลายแก่ผูส้ ื่อขา่ว สะทอ้นมมุมองและความตอ้งการรูข้อ้มลูในมติิ

ต่างๆ ของคนในสงัคมใหผู้ส้ ื่อขา่วจบักระแสทศิทาง เป็นแหลง่ขอ้มลู และแหล่งขา่วใหม่ๆ  ใหก้บัผูส้ ื่อขา่ว 

- ในกระบวนการการรายงานขา่ว (News Reporting) โดยเป็นส่วนประกอบของรายงาน

ขา่วในรปูแบบต่างๆ ทัง้การใชภ้าพน่ิง คลปิวดิโีอ ความคดิเหน็ผสมผสานอยูใ่นขา่วทีต่่อยอดประเดน็

โดยผูส้ ื่อขา่ว แต่เกบ็มมุทีส่ะทอ้นจากประชาชนไว ้โดยเล่าเรือ่งผ่านการใช ้UGC 

 ดงันัน้  การศกึษาเรือ่งของการสรา้งและการใชข้อ้มลูโดยผูร้บัสารในงานวจิยัน้ี มุง่ศกึษาเรือ่ง

รปูแบบการจดัการขอ้มลู จากสื่อออนไลน์ ขององคก์รสื่อไทย ครอบคลุมประเดน็เรือ่ง รปูแบบการสรา้ง

การมสี่วนรว่มระหว่างองคก์รขา่วกบัผู้ รบัสารในการรายงานขา่ว จรยิธรรมในการนําขอ้มลูจากผู้ รบัสาร

มาใช ้ขอ้พงึระวงัในการนําขอ้มลูจากผู้รบัสารมาใช ้และทศิทางการพฒันารปูแบบการมสี่วนรว่มระหว่าง

ผูร้บัสารกบักองบรรณาธกิารขา่วขององคก์รสื่อในไทย 
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2.2.การกาํหนดวาระข่าวสารข้ามส่ือ (Inter-media Agenda Setting) 

 แนวคดิเรือ่งการกําหนดวาระข่ าวสารขา้มสื่อเป็นการศกึษาความสั มพนัธ ์และอทิธพิลต่อการ

กําหนดประเดน็ระหว่างสื่อแต่ละสื่อ และระหว่างสื่อมวลชนกบัผูร้บัสาร 9

10
Pavlik & McIntosh (2011) 

อธบิายว่าสื่อออนไลน์ทาํใหเ้กดิลกัษณะการสื่อสารทีม่ปีฏสิมัพนัธต่์อกนัระหว่างองคก์รสื่อกบัผูร้บัสาร ทาํ

ใหก้ระบวนการสื่อขา่วเปลีย่นจากการสื่อสารทางเดยีวเป็นการสื่อสารสองทางทีช่ดัเจนมากขึน้ และ

เปลีย่นผูร้บัสารใหเ้ป็นผูผ้ลติสื่อและเป็นผูร้บัสารทีพ่รอ้มมปีฏสิมัพนัธ ์ (active media consumer) 

ความสามารถในการโพสตก์ารแสดงความเหน็ (comment) บนเวบ็ไซตแ์ละสื่อสงัคมออนไลน์มสี่วนช่วย

ใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูร้บัสารดว้ยกนัเอง และกระตุน้ใหม้กีารสรา้งหรอืผลติเน้ือหาทีม่าจากผูร้บั

สารเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั  

แนวคดิเรือ่งการกําหนดวาระขา่ว สารขา้มสื่อเป็นกรอบในการศกึษากระบวนการทีส่ ื่อหน่ึงมผีล

ต่ออกีสื่อหน่ึงในการกําหนดทศิทางของประเดน็ในการสื่อสาร จากการศกึษาของ 10

11
Lee (2005) พบว่า

อนิเทอรเ์น็ต มสี่วนในการกําหนดประเดน็สาธารณะ (Public agenda) และการสื่อสาร การปฏสิมัพนัธ์

ของคนบนโลกออนไลน์มผีลต่อการกํา หนดประเดน็วาระขา่วสารของสื่อดว้ยเช่นเดยีวกนั เช่นเดยีวกบั 

11

12
Sweetser, Golan and Wanta (2008) ทีร่ะบุว่าพบความสมัพนัธข์องการกําหนดวาระขา่วสารระหว่าง

สิง่ทีส่ ื่อรายงานกบัสิง่ทีค่นทัว่ไปโพสตบ์ลอ็ ก และในขณะเดยีวกนัวาระขา่วสารทีส่ ื่อกําหนดกม็ผีลต่อ

ทศิทางในการแสดงความเหน็และใหข้อ้มลูของบลอ็กเกอรด์ว้ยเช่นเดยีวกนั แสดงว่า การกําหนดวาระ

ขา่วสารไมไ่ดเ้ป็นลกัษณะของการกําหนดจากสื่อในทางเดยีวอกีต่อไป แต่มมีติขิองการกําหนดประเดน็

วาระขา่วสารรว่มกนัระหว่างสื่อและระหว่างผูร้บัสารดว้ย ในขณะเดยีวกนั สื่อบนแพลตฟอรม์ทีต่่างกนักม็ี

ผลต่อการกําหนดวาระขา่วสารระหว่างกนัดว้ย ดงันัน้ กรอบแนวคดิในเรือ่งน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการ

กําหนดแนวทางการศกึษาทีจ่ะสะทอ้นความสมัพนัธ ์บทบาท และอทิธพิลระหว่างสื่อกบัขอ้มลูจากผูร้บั

สาร เพื่อเขา้ใจการใชป้ระโยชน์จากการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

 

 

                                                           
10 Pavlik, John V. and Shawn McIntosh. (2011). Converging Media. New York: Oxford University Press. 
11 Lee, Gunho (2005) ‘‘Agenda Setting Effects in the Digital Age: uses and effects of online media’’, doctoral 

dissertation, University of Texas at Austin. 
12 Sweetser, K., & Larisey, R. W. (2008). Candidates make good freinds: An analysis of candidates' uses of 

Facebook. International Journal of Strategic Communication, 2, 175.198 
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2.3 แนวคิดเรื่องจริยธรรมในยคุส่ือดิจิทลั 

จากลกัษณะของสื่อออนไลน์และสื่อสงัคมทีถู่กนํามาใชใ้นกระบวนการสื่อขา่ว ทาํใหเ้กดิการ

ปรบัตวัของหลกัจรยิธรรมของสื่อ 12

13
Stephen J.A. Ward เรยีกปรากฎการณ์ทีส่ ื่อตอ้งวเิคราะหก์รอบ

จรยิธรรมและหาแนวทางในการปรบัใหเ้หมาะกบัโลกดจิทิลัใหมน้ี่ว่า “การปฏวิตัทิางจรยิธรรม ” 

(Revolution in ethics) โดยสื่ออนิเทอรเ์น็ตม ี4 ปจัจยัสาํคญัทีท่าํตอ้งมกีารปฏวิตัจิรยิธรรมสื่อ ดงัน้ี 

1) สื่ออนิเทอรเ์น็ต ทาํใหเ้กดิรปูแบบการทาํขา่วทีเ่น้นการปฏสิมัพนัธแ์ละความรวดเรว็ทนั         

ต่อเหตุการณ์มากยิง่ขึน้  

2) สื่ออนิเทอรเ์น็ต ทาํใหพ้ืน้ทีข่า่วทีเ่คยเป็นพืน้ทีข่องผูส้ ื่อขา่วเท่านัน้ ถูกแบ่งปนัใหก้บัคนบน

ทวติเตอร ์บลอ็กเกอร ์นกัขา่วพลเมอืง และประชาชนทัว่ไปบนสื่อสงัคม (Social Media) ทีม่ขีอ้มลูและ

ตอ้งการนําเสนอขอ้มลูในเชงิขา่ว ขา่วหรอืขอ้มลูขา่วกลายเป็นมาจากทุกทศิทุกทาง 

3) การพฒันาของเทคโนโลยกีารสื่อสารและสื่อ อนิเทอรเ์น็ต  มผีลต่อมติเิชงิเศรษฐกจิขององคก์ร

สื่อ ทีท่าํใหอ้งคก์รขา่ว และผูส้ ื่อขา่วบนสื่อดัง้เดมิตอ้งดิน้รนเพื่ออยู่ รอดเมือ่คนอ่านยา้ยไปสู่การรบัขอ้มลู

ขา่วสารบนโลกออนไลน์เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

4) กระบวนการสื่อขา่วเปลีย่นไปสู่การทาํขา่วแบบสื่อผสม (mix news media) ซึง่หมายถงึการที่

นกัขา่วอาชพีและนกัขา่วพลเมอืงทาํงานในการรายงานขา่วรว่มกนัผ่านสื่อทีห่ลากแพลตฟอรม์  

 จาก 4 ปจัจยัขา้งตน้นกัวชิาการตัง้คาํถามต่อการปฏวิตัทิางจรยิธรรมสื่อว่า กรอบจรยิธรรมควรมี

การปรบัเปลีย่นหรอืไมแ่ละอยา่งไรเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของสื่อดา้นขา่วทีต่อ้งมคีวามรวดเรว็ทนั

ต่อเหตุการณ์ (immediate) มปีฏสิมัพนัธ ์ (interactive) ใหบ้รกิารไดต้ลอดเวลา (always on) ซึง่จะเป็น

กรอบสาํหรบัทัง้ผูส้ ื่อขา่วอาชพี (professional journalists) และนกัขา่วสมคัรเล่น (amateurs) ในการใช้

สื่อทีห่ลากแพลตฟอรม์    

 ในการปฏวิตัขิองจรยิธรรมสื่อ นกัวชิาการมองในเชงิความแตกต่างของวฒันธรรมระหว่างสื่อ

ดัง้เดมิและสื่อออนไลน์ดว้ย โดยวฒันธรรมของสื่อดั ้ งเดมิในเรือ่งความถูกตอ้ง การตรวจสอบขอ้มลูก่อน

ตพีมิพเ์ผยแพร ่ความสมดุล ความเป็นกลาง และการเป็นผูค้ดักรองขา่วสาร กบัวฒันธรรมของสื่อ

ออนไลน์ซึง่เน้นเรือ่งของความรวดเรว็ การปฏสิมัพนัธ ์ความโปรง่ใส การทาํงานกบันกัขา่วพลเมอืง 

ประชาชนทีม่ขีอ้มลู และการแกไ้ขขอ้ผดิ พลาดของขอ้มลูทีเ่ผยแพรไ่ปแลว้ วฒันธรรมสองขัว้น้ี จะมกีาร

กําหนดกรอบจรยิธรรมเพื่อการทาํงานบนทัง้สองสื่ออยา่งไร ใชแ้นวทางรว่มกนั ต่างกนัอยา่งไร  

                                                           
13 Stephen J.A. Ward, “Digital Media Ethics,” Center for Journalism Ethics, University of Wisconsin. Available 

at:https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/. [Accessed June 15, 2017] 



| 20 
 

 เกดิการเปลีย่นแปลง รปูแบบ ของการทาํขา่ว องคก์รขา่ว มลีกัษณะการทาํงาน แบบ Layered 

Journalism ทีผู่ส้ ื่อขา่วผลติขา่วแบบมลัตมิเีดยี เพื่อเผยแพร่หลากแพลตฟอรม์ กองบรรณาธกิาร มกีาร

ทาํงานรว่มกบันกัขา่วพลเมอืง ซึง่ลกัษณะแบบน้ี ทาํให้ กองบรรณาธกิาร มกีระบวนการ ในการทาํงาน

ซบัซอ้นมากขึน้ ประการแรกคอื ความหลากหลายของบรรณาธกิาร มทีัง้บรรณาธกิารของแต่ละโต๊ะขา่ว 

ทีด่แูลเน้ือหาของแต่ละสื่อ และบรรณาธกิารทีด่แูลสรา้งชุมชนขา่วและคดัสรรขอ้มลูจากผูอ่้านหรอืสรา้ง

ความรว่มมอืกบันกัขา่วพลเมอืง อกีประการคอื ผลผลติของขา่วทีผู่ส้ ื่อขา่วตอ้งทาํจะมทีัง้สิง่พมิพ ์วทิยุ

โทรทศัน์ และออนไลน์ ซึง่กรอบจรยิธรรมทีเ่หมาะสมในยคุดจิทิลั ตอ้งเป็นกรอบทีค่รอบคลุมการใชส้ื่อทัง้

ของผูส้ ื่อขา่วมอือาชพีและนกัขา่วพลเมอืง รวมถงึกรอบนัน้ตอ้งตอบสนองธรรมชาตขิองทุกสื่อทีผ่ลติขา่ว

ออกไปเพื่อใหนํ้าเสนอขา่วไดอ้ยา่งเหมาะสม มจีรรยาบรรณดว้ย 

 สื่ออนิเทอรเ์น็ต และการเปลีย่นพฤตกิรรมของผูอ่้านในยคุดจิทิลั ผลกัดนัใหอ้งคก์รขา่วต้ อง

ปรบัตวัทัง้เชงิการปฏบิตังิาน การตลาด และการหารายได ้ 13

14
”Wasserman (2010) อธบิายว่าสื่อดจิทิลั มี

ผลต่อการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมดัง้เดมิของการทาํหน้าทีส่ ื่อโดยเฉพาะเรือ่งมาตรฐานของความจรงิ 

(standards of veracity) ประเดน็คาํถามเกีย่วกบัการนิยาม "ขอ้เทจ็จรงิ " บนการสื่อสารออนไลน์ว่า

เหมอืนหรอืแตกต่างจากนิยามทีเ่ป็นมาในการสื่อขา่วบนสื่อดัง้เดมิ และการตรวจสอบขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ

ยงัใชแ้นวทางและวธิคีดิแบบเดมิไดห้รอืไม ่ประเดน็น้ีมผีลกระทบมากเมือ่มกีารใชข้อ้มลูจาก สื่อออนไลน์ 

(User-generated Content -UGC) ทัง้น้ี พบหลายกรณทีีเ่กดิความผดิพลาดทางขอ้มลู และสื่อกลายเป็น

ผูก้ระจายขา่วลอืหรอืขอ้มลูทีผ่ดิจากการไมไ่ดก้ลัน่กรองขอ้มลูใหด้ ีจรยิธรรมในเรือ่งการตรวจสอบขอ้มลู

ก่อนมกีารเผยแพรแ่ขง่กบัความเรว็บนสื่อออนไลน์จงึเป็นเรือ่งสาํคญัทีค่วรมกีารกําหนดแนวทางให้

ผูส้ ื่อขา่วไดใ้ชใ้นการตดัสนิใจก่อนโพสตข์อ้มลูทีย่งัไมไ่ดต้รวจสอบ สื่อออนไลน์ผลกัดนัใหอ้งคก์รขา่วรูส้กึ

ว่าตอ้งเป็น "คนแรกทีร่ายงานขอ้มลู" ทาํใหบ้างครัง้เกดิความผดิพลาด ทัง้ๆ ทีห่วัใจของการรายงานขา่ว

และสิง่ทีค่นยงัตอ้งการจากสื่อคอื "ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู" 

15
Jan Leach (2010) ระบุประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่น้นเรือ่งของ "ความน่าเชื่อถอื " มปีระเดน็

ถกเถยีงในยคุของการสื่อขา่วผ่านสื่อสงัคมดงัน้ี 

                                                           
14 Wasserma, E. (2010, March 17). Threats to Ethical Journalism in the New Media Age 

(keynote address delivered at a Symposium on "The Newsombudsman: Watchdog or  

Decoy?, 2010). Available at:: http://www.mediaethicsmagazine.com/index.php/browse-back-issues/132-spring- 

2010/3919175-threats-to-ethical-journalism-in-the-new-media-age [Accessed March, 2016] 
15 Jan Leach. Creating Ethical Bridges From Journalism to Digital News. Available 

at:http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=101899 [Accessed June 15, 2017] 
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1) จรยิธรรมในเรือ่งการนําเสนอขอ้มลูส่วนตวัและขององคก์รผ่านสื่อสงัคม การแสดงออกทาง

ความคดิมผีลต่อความเป็นกลางหรอืไม ่

2) เป็นสิง่ทีเ่หมาะสมหรอืไมท่ี่ ผูส้ ื่อขา่วจะเผยแพรค่วามเหน็ส่วนตวัเกีย่วกบัแหล่งขา่ว ประเดน็

ในสงัคมผ่านสื่อสงัคมของตวัเอง 

3) ในสภาวะของสื่อทีใ่ครกไ็ดส้ามารถนําเสนอขอ้มลูผ่านสื่อออนไลน์ อะไรคอืความถูกตอ้งใน

การใชง้านขอ้มลูจากผูร้บัสาร (user-generated content) ทัง้ประเดน็ขา่ว เรือ่งราว รปูภาพ วดิโีอ 

4) การใหน้กัขา่วพลเมอืงมสี่วนรว่มในการนําเสนอขอ้มลูกบัองคก์รขา่ว ทาํอยา่งไรใหเ้รือ่งราวที่

นําเสนอไมใ่ช่เป็นการนําเสนอเรือ่งทีอ่คตหิรอืไมส่มบรูณ์ 

5) การดแูลควบคุมขอ้มลูทีนํ่าเสนอผ่านสื่อสงัคมและเวบ็ไซตท์าํอยา่งไร 

แนวคดิเรือ่ง การรกัษาความเป็นกลาง (Impartiality) กบัการแสดงออกความคดิเหน็ส่วนตวัของ

ผูส้ ื่อขา่วเป็นอกีประเดน็ทีม่กีารศกึษาและมขีอ้ถกเถยีง พรอ้มกบัการหาคาํนิยามความเป็นกลางใน          

ยคุดจิทิลัทีทุ่กคนสามารถแสดงตวัตนของตวัเองไดบ้นพืน้ทีส่่วนตวัทีเ่ป็นสาธารณะอยา่งสื่อสงัคม          

การเลอืกรบัสิ่ งทีช่อบ (personalization) ของผูอ่้าน /ผูช้มสามารถทาํไดม้ากเพราะสื่อออนไลน์มลีกัษณะ

ของการเป็นพืน้ทีใ่นการเลอืกเฉพาะสิง่ทีต่วัเองตอ้งการรบัขอ้มลูขา่วสาร ส่งผลใหส้ื่อถูกกดดนัใหต้อ้ง

เลอืกทาํขา่วระหว่างการทาํใหถู้กใจคนกลุ่มต่างๆ หรอืการรกัษาความเป็นกลางและสมดุลของขอ้มลู 

15

16
Kovach and Rosenstiel (2001) เสรมิว่า เมือ่สงัคมมปีระเดน็ความขดัแยง้และเรือ่งการเมอืง การแบ่ง

ฝา่ยความคดิทีช่ดัเจนของสงัคมในปจัจบุนั ทาํใหผู้ส้ ื่อขา่วตอ้งตัง้คาํถามกบัจดุยนืเรือ่งความเป็นกลาง

และโดยหลกัการผูส้ ื่อขา่วควรละเวน้จากการเสนอความเหน็ส่วนตวัในประเดน็ดงักล่าว ทัง้น้ีนักคดิหลาย

คนกม็องว่าธรรมชาตขิองสื่อออนไลน์สรา้งความทา้ทายต่อหลกัการปฏบิตัเิพื่อรกัษาความเป็นกลาง  

นอกจากความเป็นกลาง “ความโปรง่ใส ”ของขอ้มลูและการนําเสนอขอ้มลูเป็นสิง่สาํคญัใน

กระบวนการสื่อขา่วบนสื่อออนไลน์เน่ืองจากขอ้มลูทีม่จีาํนวนมาก  การรกัษาความน่าเชื่อถอืทาํได้ ดว้ย

การมกีารอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีช่ดัเจน การนํามาใช ้การเผยแพร ่การสื่อสารขอ้มลูหากทาํอยา่ง

ชดัเจน โปรง่ใส ทาํใหต้รวจสอบได ้กจ็ะเป็นการรกัษาความถูกตอ้งของขอ้มลูได้ ดว้ย ซึง่ลกัษณะของสื่อ

ออนไลน์ไมว่่าจะเป็นการเชื่อมโยง (hyperlink) การ Mention/Tag บนทวติเ ตอรแ์ละเฟซบุ๊คลว้นเป็น

ช่องทางทีใ่หโ้อกาสผูส้ ื่อขา่วอา้งองิถงึทีม่าของขอ้มลูใหเ้กดิความโปรง่ใสไดไ้มย่าก  

                                                           
16 Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). The elements of journalism: What newspeople should know and the 

public should expect. New York: Crown Publishers. 
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นอกจากการมกีรอบปฏบิตัแิลว้เพื่อเป็นการส่งเสรมิการปฏบิตัติามกรอบทีว่างไวอ้ยา่งเตม็ใน       

ในต่างประเทศมกีารใชก้ลยทุธข์องการใหร้างวลัแก่ผูท้ีร่กัษามาตฐาน การรายงานขา่วไดโ้ดดเด่น              

เช่นรางวลั Ethics in Journalism Award ของ The Society of Professional Journalists (SPJ) เป็นตน้ 

17
 Betancourt (2009) อธบิายเกีย่วกบั Social Media Guideline ของหนงัสอืพมิพ ์                       

the Roanoke Times ในสหรฐั ทีป่รบัปรงุเน้ือหาใหม่ เพราะการใชง้านสื่อสงัคมของผูส้ ื่อขา่วในช่วงการ

เลอืกตัง้ประธานาธบิดใีนปี 2008 ซึง่มปีระเดน็เรือ่งการใช้พืน้ที่สื่อสงัคมทบัซอ้นระหว่างความคดิส่วนตวั

กบัการปฏบิตัหิน้าทีท่างวชิาชพี โดย  Kelly McBride, ethics group leader ของ the Poynter Institute 

ผูร้ว่มในการรา่งน้ีระบุว่ากรอบ ปฏบิตัิทีส่าํคญัในการรกัษาความน่าเชื่อถอืแล ะมาตรฐานการทาํงานของ

สื่อในการใช้สื่อสงัคมมอีงคป์ระกอบ 4 เรือ่งคอื ใช้เป็นเครือ่งมอืในการรายงาน , เผยแพรผ่ลงาน , ความ

สมดุลระหว่างเรือ่งส่วนตวักบัวชิาชพี , การไมส่รา้งความเสื่อมเสยีใหก้องบรรณาธกิาร โดยบอก ถงึ

เทคนิควธิใีนการใชง้าน  กรอบปฏบิตัิ  สิง่ทีค่วรทาํเพื่อใหใ้ชป้ระโยชน์จากเครือ่งมอือยา่งเตม็ทีม่ากกว่า

การหา้มปฏบิตั ิโดยมหีลกัการ ดงัน้ี 

1) ใชท้วติเตอรแ์ละเฟซบุ๊คเพราะเป็นเครือ่งมอืทีค่นคุน้เคย 

2) คาํนึงเสนอว่าผูส้ ื่อขา่วเป็นตวัแทนขององคก์ร ไมไ่ดท้าํขา่วเพยีงลาํพงัและผลจากการใชง้าน 

สื่อสงัคมของผูส้ ื่อขา่วมผีลกระทบทีส่งูกว่าอาชพีอื่น 

3) คดิอยูเ่สมอว่าขอ้ความทีท่วติจะไปถงึคนจาํนวนมากกว่าทีค่ดิเสมอ จงึตอ้งระวงัสิง่ทีท่วติ และ

รบัผดิชอบต่อการสื่อสารใหม้าก 

4) ให้หวัหน้า /บรรณาธกิารขา่วตามผูส้ ื่อขา่วบนทวติเตอรเ์พราะจะเป็นการช่วยกนัตรว จสอบ

ขอ้มลูและความน่าเชื่อถอื 

 การศกึษาของ 17

18
Oliver (2009) เกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมของ  The Roanoke Times 

พบว่า Social Media Guideline เน้นใน 3 ประเดน็หลกัคอื ความโปรง่ใสในการทาํขา่ว ตอ้งระบุ

แหล่งทีม่าและกระบวนการไดม้าใหช้ดัเจน  การตดิต่อปฏบิตัสิมัพนัธเ์ป็นสิง่ควรปฏบิตัใินขอบเขตที่

เหมาะสม และใชช้อ้มลูทีไ่ดร้บั อนุญาตโดยไมล่ะเมดิผูอ้ื่น  นอกจากน้ี  ผูส้ ื่อขา่วตอ้งคาํนึงถงึบทบาทใน

การประกอบวชิาชพีเป็นสาํคญัและคดิถงึผลจากการกระทาํเสมอ 

                                                           
17 Leah Betancourt (2009). “How Social Media is Radically Changing the Newsroom” Available at: 

http://mashable.com/2009/06/08/social-media-newsroom/ [Accessed June 15, 2017] 
18 Laura Oliver (2009). “The Roanoke Times: Ethical guidelines for social media”. Available at: 

http://www.journalism.co.uk/news-features/the-roanoke-times-ethical-guidelines-for-social-media/s5/a533328/. 

[Accessed June 15, 2017] 
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19
Marcus Brauchli (2011) บรรณาธกิารบรหิารของ The Washington Post อธบิายว่ า        

แมผู้ส้ ื่อขา่วจะมอีสิระในการใช้ สื่อสงัคม แต่ผูส้ ื่อขา่วตอ้งมหีลกัในการตดัสนิใจในการสื่อสารทีด่ ี          

โดยตอ้งยดึหลกัสามญัสาํนึกในการไมท่าํสิง่ทีส่่ง ผลเสยีต่อองคก์ร ทัง้น้ีสาํหรบั The Washington Post  

มกีารกรองการใชง้านของผูส้ ื่อขา่วโดยบรรณาธกิารตอ้งรบัรูส้ ิง่ทีผู่ส้ ื่อขา่ววางแผนจะทวติหรอืรายงานสด

ผ่านบลอ็ค (Live-blog) ประเดน็ทีเ่ป็นขอ้ถกเถยีงและประเดน็ล่อแหลมจะตอ้งมกีารตรวจสอบกบั

บรรณาธกิารก่อนมกีารเผยแพร ่รวมถงึผูส้ ื่อขา่วตอ้งระวงัในการสื่อสารไมใ่หเ้ป็นการสรา้งวาระขา่วสาร

ตามความคดิเหน็ส่วนตวั อยา่งไรกต็าม The Washington Post เน้นใหผู้ส้ ื่อขา่วหารปูแบบวธิใีหม่ๆ                

ในการใชส้ื่อสงัคมเพื่อรายงานขา่วและดงึดดูมปีฎสิมัพนัธก์บัผูอ่้านและผูช้ม 

The Washington Post กําหนดแนวปฏบิตักิารใชส้ื่อสงัคม (Digital Publishing Guidelines) 7 ขอ้

ประกอบดว้ยแหล่งขา่ว การอา้งองิ การเผยแพรข่อ้มลูดว้ยตวัผูส้ ื่อขา่วเอง รสนิยม ในการเสนอขา่ว การ

ใชง้าน การใชข้อ้มลูจากบุคคลที ่ 3 และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูโดย The Washington 

Post มนีโยบายในการปรบัปรงุแนวปฏบิตัติามคาํแนะนําของผูส้ ื่อขา่วและผูอ่้าน 

20
Steve Buttry (2009) Digital Transformation Editor ของ Digital First Media กําหนด

แนวทางปฏบิตัหิรอื Guidelines ของผูส้ ื่อขา่วในการใช้สื่อสงัคมว่า ควรเน้นเรือ่งการส่งเสรมิ  แนะนําวธิ ี 

“ตดัสนิใจทีด่ี” ในการใชง้านสื่อมากกว่าการตกีรอบบงัคบั เตอืนหรอืมบีทลงโทษเพราะจะทาํใหผู้ส้ ื่อขา่ว

ไมต่อ้งการใช้สื่อสงัคม ควรเน้นเรือ่งของ “ความโปรง่ใส ” (Transparency) การใชง้านทีเ่รว็ และงา่ย เช่น 

การรทีวติ (Retweet) บางครัง้อาจมปีญัหาในการ ตรวจสอบขอ้มลู  ซึง่อาจผดิพลาดและส่งผลเสยีได ้การ

กําหนดแนวทางปฏบิตักิารใชง้านสื่อสงัคมจาํทาํควบคู่ไปกบัแนวปฏบิตัใินการรกัษาความถูกตอ้ง การลด

ความขด้แยง้ การรกัษาความเป็นอสิระในการทาํงานและความน่าเชื่อถอืในการทาํงาน 

ในขณะที ่New York Times ซึง่เป็นผูนํ้านวตักรรมการใชส้ื่อสงัคม ในกระบวนการขา่วกลบัเลอืก

ทีจ่ะไมก่ําหนดจรยิธรรมการใช้ สื่อสงัคมแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่เน้นแนวทางแบบไมเ่ป็นทางการ 

เพื่อกระตุน้ใหผู้ส้ ื่อขา่วเกดิความรูส้กึสบายใจและอยากใชส้ื่อสงัคม 

                                                           
19 The Washington Post (2011). “Digital Publishing Guidelines” Available at: 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/guidelines/index.html  [Accessed June 15, 2017] 
20 Steve Buttry (2009). “Washington Post social media guidelines don’t trust staff members’ judgment 

Available at: http://stevebuttry.wordpress.com/2009/09/27/washington-post-social-media-guidelines-dont-trust-

staff-members-judgment/  [Accessed June 15, 2017] 
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21
Phil Corbett (2012) ผูช่้วยบรรณาธกิารบรหิารดา้นมาตรฐานวชิาชพี (associate managing 

editor for standard) ของ The New York Times อธบิายว่า New York Times ใชว้ธิกีารพดูคุยกบั

ผูส้ ื่อขา่วถงึแนวทาง การใช้สื่อสงัคม  โดยใหค้าํนึง ถงึการรกัษาชื่อเสยีงขององคก์ร  เพราะสื่อสงัคม เป็น

พืน้ที่สาธารณะไมใ่ช่ พืน้ที่ส่วนตวั เมือ่เผยแพรข่อ้มลูใดออกสู่สงัคมแลว้ถอืเป็นกระทาํ ในฐานะผูส้ ื่อขา่ว

ขององคก์รดว้ย จงึระบุอยา่งชดัเจนว่าตอ้งถอืปฏบิตัทิัว่กนั และจะตอ้งไมท่าํการใดๆ ทีเ่ กดิผลต่อการลด

ความน่าเชื่อถอื (credibility) โดยม ีSocial Media Editor และ Producer เป็นผูใ้หค้าํแนะนําในการใชง้าน

และการตดัสนิใจ บทความของ 21

22
Sullivan (2012) ระบุว่า มกีรณขีองผูส้ ื่อขา่วอสิระ (freelance) ทีเ่ขยีน

บทความใหก้บั New York Times Magazine แลว้มปีญัหาในทวติเตอร์  คอืมกีารโตต้อบการทาํง านของ

เขาอยา่งไมสุ่ภาพ ทาํใหอ้งคก์รตอ้งประกาศเพิม่เตมิใหช้ดัเจนว่า หลกัการในการใช้ สื่อสงัคมขององคก์ร

นัน้ ครอบคลุมการใชง้านชองนกัเขยีนอสิระและผูส้ ื่อขา่วอสิระทีท่าํงานใหก้บั New York Times ดว้ย 

22

23
ดา้นสาํนกัขา่วรอยเตอร ์(Reuters) มกีารกําหนดแนวปฏบิตั ิ “Reporting from the internet 

and using social media” โดยระบุว่า ใหผู้ส้ ื่อขา่วใชม้าตรฐานในการหาแหล่งขา่ว การระบุตวัตนและ

การตรวจสอบขอ้มลูบนพืน้ฐานเดยีวกนักบัการทาํงานบนแพลตฟอรม์อื่นๆ และตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูใดๆ   

จากสื่อออนไลน์ทีไ่มส่ามารถตรวจสอบและยนืยนัความน่าเชื่อถอืของข้ อมลูได ้รวมถงึเตอืนเรือ่งการ

ปลอมแปลงตวัตนเพื่อหาขา่วบนออนไลน์  เช่นใน Chatroom ว่าเป็นสิง่ไมค่วรทาํ ในการใช ้ สื่อสงัคม

สามารถใชไ้ดท้ัง้เรือ่งงานและเรือ่งส่ว นตวัแต่แยกออกจากกนัใหช้ดัเจน ใน รายละเอยีดบญัชผีูใ้ช้ ของ 

ทวติเตอรแ์ละเฟซบุ๊คตอ้งมกีารระบุทีช่ดัเจนว่าเป็นผูส้ ื่อขา่วของรอยเตอร ์และตอ้งระบุดว้ยว่าเป็นการใช้

งานส่วนตวัไมไ่ดเ้ป็นทางการของ รอยเตอร์  การใชง้านอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรม ความสมดุล                

เป็นกลาง พงึระวงัเรือ่งการเขา้ไปมสี่วนรว่มในกลุ่มต่างๆ บนออนไลน์หรอืแมแ้ต่การกด Like บนเฟซบุ๊ค

ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ขา่ว หากมขีอ้สงสยัในขอ้เทจ็จรงิใหม้กีารตรวจสอบก่อนจนกว่าจะแน่ใจ  

โดยใหเ้น้นความถูกตอ้งมากกว่าความเรว็ 

                                                           
21 Phil Corbett (2012). “Why The New York Times eschews formal social media guidelines” Available at: 

http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/180455/why-the-new-york-times-eschews-formal-social-media-

guidelines-for-staff/[Accessed June 15, 2017] 
22MARGARET SULLIVAN (2012). “After an Outburst on Twitter, The Times Reinforces Its Social Media 

Guidelines”. Available at: http://publiceditor.blogs.nytimes.com/2012/10/17/after-an-outburst-on-twitter-the-

times-reinforces-its-social-media-guidelines/?_php=true&_type=blogs&_r=0 [Accessed June 15, 2017] 
23Reuters (2013). “REPORTING FROM THE INTERNET AND USING SOCIAL MEDIA” Available at: 

http://handbook.reuters.com/index.php?title=Main_Page [Accessed June 15, 2017] 
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24
Martin (2011) อธบิายถงึ ขอ้แนะนําในแนวทางในการกําหนดกรอบปฏบิตัใินการทาํขา่ว

ออนไลน์จากการระดมความเหน็ของนกัขา่วออนไลน์ในสหรฐัโดย Poynter และรา่งเป็นแนวปฏบิตัใิน

การสื่อขา่วออนไลน์ว่า ในการกําหนดกรอบจรยิธรรมการรายงานขา่วออนไลน์ควรเป็นกรอบทีก่ระตุน้ให้

คดิและตดัสนิใจในการสื่อขา่วตามหลกัจรยิธรรมมากกว่าเป็นกฎระเบยีบบงัคบัใหท้าํ แ ละควรใหผู้ร้บัสาร

มสี่วนรว่มในการกําหนดกรอบการกํากบัดแูลการใชส้ื่อออนไลน์ ดว้ย ทัง้น้ีประเดน็สาํคญัของแนวทาง

ปฏบิตัคิวรประกอบดว้ย 

1) การรายงานขา่วเวบ็ไซต ์การวพิากษ์วจิารณ์ การใชค้าํพดูและอารมณ์ในการสื่อสารมหีลกั

สาํคญัใหย้ดึคอื "ปฏบิตัหิน้าทีผู่ส้ ื่อขา่วภายใตอ้งคก์รขา่วทีส่งักดั " ผูส้ ื่อขา่วตอ้งถามตวัเองว่าสิง่ทีจ่ะ

ตดัสนิใจทาํสอดคล้ องกบับทบาทของผูส้ ื่อขา่วทีด่หีรอืไม ่ทัง้ในเรือ่งความเป็นอสิระ การรกัษาความ

ถูกตอ้ง สมดุล รปูแบบการนําเสนอขอ้มลูทีจ่ะทาํใหเ้กดิประโยชน์ต่อความเขา้ใจและไมบ่ดิเบอืนขอ้มลู 

2) บทบาทบรรณาธกิารขา่วในยคุดจิทิลั เน้นการสรา้งความน่าเชื่อถอืกบัสาธารณะและคงไวซ้ึง่

การเป็นทีไ่วว้างใจต่อองคก์ร การทาํ หน้าที่บรรณาธกิ ารและการหารายไดข้ององคก์รตอ้งทาํงานอยา่ง

เปิดเผย แนะนําใหม้กีารใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหท์างการตลาดของสื่อออนไลน์เพื่อช่วยตดัสนิใจใน การ

กําหนดทศิทางของเน้ือหา ซึง่ตอ้งสมดุลระหว่างจรยิธรรม และประโยชน์สาธารณะ  

3) ความโปรง่ใสของขอ้มลูทีนํ่าเสนอระหว่างขา่วจากกองบรรณาธกิาร และขา่วจากสปอนเซอร์

หรอืการหารายไดโ้ฆษณา ผูอ่้านตอ้งไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจน 

4) ความน่าเชื่อถอื ความถูกตอ้ง ความโปรง่ใสของขอ้มลู และการใชม้ลัตมิเีดยีในการสื่อขา่ว 

เน้นการเสนอทีถู่กตอ้งรอบดา้น เลอืกใชส้ื่อทีเ่หมาะสมต่ อการนําสนอขอ้มลู หา กมคีวามผดิพลาดตอ้ง

แกไ้ข มกีระบวนการอธบิายการตดัสนิใจในการนําเสนอขอ้มลูต่างๆ อยา่งเป็นระบบเพื่อความโปรง่ใส 

รวมถงึมกีารสรา้งช่องทางในการมสี่วนรว่มกบัผูอ่้านดว้ย 

5) ความรวดเรว็ ความรอบดา้น ใหใ้ชป้ระโยชน์จากสื่อออนไลน์  ดา้นความเรว็และการเชื่อมโยง

ขอ้มลู และรปูแบบการเล่าเรือ่งทีห่ลากหลาย ใหนํ้าเสนอขา่วไดเ้รว็และลกึ น่าเชื่อถอืแล ะรกัษาความ

ถูกตอ้งเป็นสาํคญั 

6) การใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์  (user-generated content) ตอ้งระวงัผลของการใชแ้ละนําเสนอ

ขอ้มลู  โดยระบุทีม่าและขออนุญาตในการนํา มาใช ้ตดิต่อประสานกบัชุมชนของผูอ่้านอยา่งเปิดเผย          

                                                           
24Meg Martin (2011). “Online Journalism Ethics: Guidelines from the Conference”. Available at: 

http://www.poynter.org/uncategorized/80445/online-journalism-ethics-guidelines-from-the-conference/ 

[Accessed June 15, 2017] 
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มรีสนิยมในการเลอืกขอ้มลูมาใชง้าน เช่น ไมล่ะเมดิผูอ้ื่น ไมเ่ป็นเรือ่งส่วนตวั ไมม่เีรือ่งการเหยยีดผวิ   

ชนชาต ิศาสนา และขอ้ระวงัเรือ่งของลขิสทิธิ ์

7) การเชื่อมโยงขอ้มลู (Link) สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูทีม่ ี คุณค่าต่องานขา่วนัน้ไดห้ลากหลาย           

มกีารตรวจสอบขอ้มลู คดัเลอืก Link อยา่งรอบคอบเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

 

แนวปฏบิตัน้ีิ แบ่งเป็น 3 ส่วนคอื จรยิธรรมอนัพงึปฏบิตัิ  (Principle & Values) แนวทางในการ

ปฏบิตัติามจรยิธรรม  (Protocol) และคาํถามและคาํตอบ  (Questions & Answers) รวบรวมประเดน็

คาํถามต่อการตดัสนิใจในประเดน็จรยิธรรมดงักล่าวมาตอบคาํถามเพื่อเป็นกรณศีกึษา 

สรปุ  แนวปฏบิตัใิหค้วามสาํคญัเรือ่งการรกัษาความถูกตอ้ง ความน่าเชื่อถอื การปฏบิตังิาน

ภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อองคก์ร และแนวทางการใชส้ื่อสงัคมและสื่อออนไลน์ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดใน

การสื่อขา่ว 
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2.4 กฎหมาย ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือออนไลน์  

ปจัจบุนัภมูทิศัน์สื่อมบีรบิททีเ่ปลีย่น แปลงไปมาก เพราะการเกดิขึน้ของสื่อใหม่  (new media) 

อยา่งอนิเทอรเ์น็ต  และ สื่อสงัคม  ทาํใหส้ื่อมวลชน ตอ้งปรบัตวัในการทาํงานและการสื่อสารเพื่อเขา้ถงึ

มวลชนในลกัษณะทีต่อ้งเปลีย่นไปจากเดมิ สื่อมวลชนสามารถนําขอ้มลูขา่วสารทีอ่ยู่ บนสื่อออนไลน์ หรอื 

ขอ้มลูทีม่าจากผูร้บัสาร  มานําเสนอประกอบการรายงานขา่วการเพื่อไดข้อ้มลูทีร่อบดา้นมากขึน้ แต่ยงัมี

ประเดน็ทางกฎหมายทีส่ ื่อมวลชนควรรู ้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกนัไมใ่หส้ื่อมวลชนตอ้งตกเป็นผูต้อ้งหา

และถูกดาํเนินคดฟ้ีองรอ้งในภายหลงั ทัง้น้ีขอ้มลูทีส่ ื่อมวลชนนํามาประกอบการรายงานขา่วทีเ่ป็น

ลกัษณะขอ้มลูทีม่าจากผู้ใชส้ื่อ อาจเป็นขอ้มลูทีไ่ดร้บัความคุม้ครองทางกฎหมายทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุญาต

จากเจา้ของสทิธิ ์ก่อนทีจ่ะนําเสนอต่อสารธารณะชน  เช่น สื่อโสตทศัน์ ดนตรี  วรรณกรรม ศลิปกรรม 

ภาพยนตร ์เป็นตน้ หรอืเป็นรปูแบบทีไ่ดร้บัความคุม้ครองดา้นขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น รปูถ่ายบุคคล 

ประวตัทิางการศกึษา วนัเดอืนปีเกดิ ประวตักิาร ทาํธุรกรรมทางการเงนิ เป็นตน้ ลว้นแต่เป็นขอ้มลูที่

ไดร้บัความคุม้ครองทางกฎหมายทัง้สิน้ บางครัง้หากมกีารกระทาํความผดิฐานหน่ึงอาจจะไปเกีย่วพนัให้

เป็นความผดิอกีฐานหน่ึงได ้เช่น คดหีมิน่ประมาทอาจจะเกีย่วพนัไปถงึการกระทาํความผดิทาง

คอมพวิเตอรด์ว้ย ดงันัน้ สื่อมวลชนตอ้งศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กบัการนําขอ้มลูในสงัคมออนไลน์ มา

นําเสนอ ดงัต่อไปน้ี   

2.4.1) พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 

ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ.2537 มาตรา 4 ซึง่ได้ ให้ความหมายของลขิสทิธิไ์ว้ ว่า

หมายถงึสทิธแิต่ผูเ้ดยีวทีจ่ะกระทาํการใดๆ ตามพระราชบญัญตัน้ีิ เกีย่วกบังานที่ผูส้รา้งสรรคไ์ดท้าํขึน้ ซึง่

สทิธแิต่ผูเ้ดยีว (Exclusive Rights) หมายถงึสทิธแิต่ เพยีงผู้เดยีวของเจา้ของสทิธิ ในการทีจ่ะทาํการใดๆ 

ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.2537 (24

25
อรพรรณ พนสัพฒันา, 2547) 

ลขิสทิธิเ์ป็นสทิธทิางทรพัยส์นิ  (Property Right) ประเภทหน่ึงในบรรดาสทิธิ ในทรพัยส์นิทาง

ปญัญาทัง้หลาย  ลขิสทิธิม์ลีกัษณะเป็น สทิธเิดด็ขาดหรอืสทิธแิต่ เพยีงผู้ เดยีวของ เจา้ของ ลขิสทิธิ ์ทีจ่ะ

กระทาํการบางอยา่ง เกีย่วกบังานลขิสทิธิข์องตน เช่น  การทาํซํ้า (Reproduction) การดดัแปลง 

(Adaptation) การเผยแพร ่ต่อสาธารณชน (Communication to Public)  

ความหมายของลขิสทิธิต์ามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ .ศ.2542 ไดใ้หค้วามหมาย

ของคาํว่า “ลขิสทิธิ”์ ไวด้งัน้ี 

                                                           
25 อรพรรณ พนสัพฒันา. (2544). คาํอธบิายกฎหมายลขิสทิธิ.์ พมิพค์รัง้ที ่1 สาํนกัพมิพนิ์ตธิรรม 
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ลขิติ คอื หนงัสอื จดหมาย เขยีน   

สทิธ ิหรอื สทิธิ ์ (Right) คอื ความสาํเรจ็ อํานาจทีจ่ะกระทาํการใดๆ ไดอ้ยา่ง อสิระ                

โดยไดร้บัการรบัรองจากกฎหมาย เช่น สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ 

ดงันัน้  ลขิสทิธิ ์หมายถงึสทิธิ แต่ผู้ เดยีวทีก่ฎหมายรบัรอง ใหผู้ส้รา้งสรรค์ กระทาํการใดๆ 

เกีย่วกบังานทีต่น ไดท้าํขึน้ อนัไดแ้ก่  สทิธทิีจ่ะทาํซํ้า ดดัแปลง หรอืนําออกโฆษณา ไมว่่าในรปูลกัษณะ

อยา่งไร หรอืวธิใีด  รวมทัง้อนุญาต ใหผู้อ้ื่นนํางานนัน้ไปทาํเช่นว่านัน้ดว้ย  ซึง่ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษ

คาํว่า “Copyright”  

ลขิสทิธิ ์คอื สทิธแิต่ผูเ้ดยีวทีก่ฎหมายกําหนดใหค้วามคุม้ครองแก่ผูส้รา้งสรรค์ หรอืเจา้ของงาน

ทีจ่ะไมใ่หผู้อ้ ื่นมากระทาํหรอืใช ้หรอืหาประโยชน์จากงานสรา้งสรรคน์ัน้ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ

ลขิสทิธิ ์ลขิสทิธิเ์ป็นสทิธแิห่งทรพัยส์นิประเภทหน่ึง  

ลกัษณะสาํคญัประการหน่ึงของงาน ทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครอง ตามกฎหมายลขิสทิธิก์ค็อื งานทีจ่ ะ

ไดร้บัความคุม้ครองนัน้ตอ้งไมใ่ช่เป็นแต่เพยีงความคดิ (Idea) เท่านัน้ แต่สิง่ทีก่ฎหมายลขิสทิธิใ์หค้วาม

คุม้ครองกค็อืการแสดงออกทางความคดิ (Expression of Idea) ซึง่หมายความว่า เมือ่บุคคลใดมี  

ความคดิทีจ่ะสรา้งสรรคง์านอยา่งหน่ึงอยา่งใดขึน้มาแลว้ หากบุคคลนัน้ตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครอง

ตามกฎหมายลขิสทิธิก์จ็ะตอ้งมกีารแสด งออกซึง่ความคดินัน้มาในรปูแบบใดรปูแบบหน่ึงและสิง่ทีแ่สดง

ออกมาซึง่ความคดินัน้กจ็ะเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย เช่น หากบุคคลใดบุคคลหน่ึงมี

ความคดิในการเขยีนนวนิยายขึน้มาเรือ่งหน่ึง โดยมเีน้ือหาเกีย่วกบัความรกัของหญงิต่างชาตศิาสนา แต่

บุคคลนัน้ยงัไมไ่ ดล้งมอืเขยีนนวนิยายนัน้ขึน้มา เช่นน้ียอ่ มเป็นเพยีง “ความคดิ ” ในการเขยีนนวนิยาย

เท่านัน้ กฎหมายลขิสทิธิจ์งึไมไ่ดใ้หค้วามคุม้ครอง แต่เมือ่ใดกต็ามทีบุ่คคลนัน้ไดล้งมอืเขยีนนวนิยาย

เรือ่งดงักล่าวแลว้ ไมว่่าจะดว้ยวธิใีด เช่น เขยีนดว้ยลายมอืของตนเองลงบนกระดาษ พมิพ์ ดว้ยเครือ่ง

พมิพด์ดี หรอืไดบ้นัทกึขอ้ความลงในเทปบนัทกึเสยีง ในกรณเีช่นน้ีกจ็ะถอืว่ามกีารแสดงออกซึง่ความคดิ

นัน้แลว้ สิง่ทีแ่สดงออกมานัน้ยอ่มเป็นงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์

งานทีม่ ี ผูส้รา้งสรรค์ ขึน้มานัน้ จะตอ้ง มลีกัษณะ เขา้ประเภทงานใดง านหน่ึงตามทีบ่ญัญตัิ ไวใ้น

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ.2537 ซึง่ไดก้ําหนดไว้ ในมาตรา 6 หากไมส่ามารถจดัอยู่ ในงานประเภทใด

ประเภทหน่ึง ได้ งานที่ สรา้งสรรคข์ึน้มานัน้ ยอ่ มไมไ่ดร้บัความคุม้ครอง ตามกฎหมายลขิสทิธิ ์ ซึง่งาน

ประเภทต่างๆ ทีจ่ะถอืว่าเป็นงานทีม่ลีขิสทิธิแ์ละกฎหมายใหค้วามคุม้ครอง ไดแ้ก่งานดงัต่อไปน้ี 

1) งานสรา้งสรรคร์ปูทรงทีป่ระกอบดว้ย เสน้ แสง ส ีหรอืสิง่อื่นใดอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอื

หลายอยา่ง รวมกนัลงบนวสัดุอยา่งเดยีวหรอืหลายอยา่ง เช่น งานรปูวาด รปูการต์ูน 

2) งานประตมิากรรม ไดแ้ก่ งานสรา้งสรรคร์ปูทรงทีเ่กีย่วกบั ปรมิาตรทีส่มัผสัและจบัตอ้ง

ได ้เช่น การแกะสลกัวสัดุเป็นรปูทรงต่างๆ 
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3) งานภาพพมิพ ์ไดแ้ก่  งานสรา้งสรรคภ์าพดว้ยกรรมวธิทีางการพมิพแ์ละหมายความ

ถงึแมพ่มิพห์รอืแบบพมิพท์ีใ่ชใ้นการพมิพด์ว้ย เช่น ลายพมิพบ์นวสัดุต่างๆ 

4) งานสถาปตัยกรรม ไดแ้ก่ งานออกแบบอาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้ง งานออกแบบตกแต่ง

ภายในหรอืภายนอก ตลอดจนบรเิวณของอาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้งหรอืการสรา้งสรรคห์ุ่นจาํลองของอาคาร 

หรอืสิง่ปลกูสรา้ง เช่น งานก่อสรา้งจาํลองคอนโดมเินียม งานก่อสรา้งจาํลองหมูบ่า้นจดัสรร ใบพมิพเ์ขยีว

ก่อสรา้งอาคาร ผงัหรอืรปูแบบการตกแต่งภายในของอาคารหรอืหอ้งพกั 

5) งานภาพถ่าย ไดแ้ก่ งานสรา้งสรรคภ์าพทีเ่กดิจากการใชเ้ครือ่งมอืบนัทกึภาพ เช่น  ใช้

กล่องถ่ายภาพหรอืกรรมวธิใีดๆ ทีท่าํใหเ้กดิภาพ 

6) งานประกอบแผนที ่โครงสรา้ง ภาพรา่ง หรอืรปูทรง 3 มติทิีเ่กีย่วกบัภมูศิาสตร ์ภมูิ

ประเทศ หรอืวทิยาศาสตร ์

7) งานศลิปะประยกุต ์ไดแ้ก่ งานทีนํ่าเอางานตาม (1) ถงึ (6) อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอื

หลายอยา่งรวมกนัไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของงานดงักล่าว              

เช่น นําไปใชส้อยหรอืนําไปตกต่างวสัดุหรอืสิง่ของ หรอืนําไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางการ คา้ เช่น นํารปู

การต์ูนมาพมิพล์ายลงบนกระเป๋าสะพายหรอืแกว้น้ํา นํารปูป ัน้มาทาํเป็นทีก่ดดนิสอหรอืกระปกุออมสนิ 

ดนตรีกรรม หมายความว่า งานเกีย่วกบัเพลงทีแ่ต่งขึน้เพื่อบรรเลงหรอืขบัรอ้ง ไมว่่าจะมทีาํนอง

หรอืคาํรอ้งหรอืมทีาํนองอยา่งเดยีว และใหห้มายรวมถงึตวัโน๊ตเพลงหรอืแผนภมูเิพลงทีไ่ดแ้ยกและ               

เรยีบเรยีงเสยีงประสานแลว้ 

โสตทศันวสัด ุหมายความว่า งานอนัประกอบดว้ยลาํดบัของภาพโดยบนัทกึลงในวสัดุไมว่่าจะมี

ลกัษณะใด อนัสามารถจะนํามาเล่นซํ้าไดอ้กี โดยใชเ้ครือ่งมอืทีจ่าํเป็นสาํหรบัการใชว้สัดุนั ้ นและ                      

ใหค้วามหมายรวมถงึเสยีงประกอบนัน้ดว้ยถา้ม ี

งานภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทศันวสัดุอนัประกอบดว้ยลาํดบัภาพซึง่สามารถนําออกฉาย

ต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร ์หรอืสามารถบนัทกึลงบนวสัดุอื่นเพื่อนําออกฉายต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร์

และใหห้มายรวมถงึเสยีงประกอบภาพยนตรน์ัน้ดว้ย  

ส่ิงบนัทึกเสียง  หมายความว่างานอนัประกอบดว้ยลาํดบัของเสยีงดนตร ีเสยีงการแสดงหรอื

เสยีงอื่นใด โดยบนัทกึลงในวสัดุไมว่่าจะมลีกัษณะใดๆ อนัสามารถทีจ่ะนํามาเล่นซํ้าไดอ้กี โดยใช้

เครือ่งมอืทีจ่าํเป็นสาํหรบัการใชว้สัดุนัน้ แต่ทัง้น้ีมใิหค้วามหมายรวมถงึเสยีงประกอบภาพยนตรห์รอืเสยีง

ประกอบโสตทศันวสัดุอยา่งอื่น 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  หมายความว่างานทีนํ่าออกสู่สาธารณชนโดยการแพรเ่สยีงทาง

วทิยกุระจายเสยีง การแพรเ่สยีงหรอืภาพทางวทิยโุทรทศัน์หรอืโดยวธิอีื่นอนัคลายคลงึกนั  
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ทัง้น้ี มีงานท่ีไม่ถือว่ามีลิขสิทธ์ิ  หมายถงึ งานทีค่วรเผยแพรใ่หป้ระชาชนไดร้บัรูโ้ดยทัว่ไป

เพราะถอืว่าเป็นประโยชน์กบัประชาชนโดยทัว่ไป ซึง่ไดแ้ก่งานทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 7 ไดแ้ก่ 

1) ขา่วประจาํวนั และขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่ป็นเพยีงลกัษณะขา่วสารอนัมใิช่งานในแผนก

วรรณคด ีแผนกวทิยาศาสตรห์รอืแผนก ศลิปะ  เ ช่น ขา่วฝนตก ฟ้ารอ้ง ขา่วผูร้า้ยจีป้ลน้ ใครทีไ่หน 

เมือ่ไหร ่อยา่งไร ขา่วการเลอืกตัง้ ซึง่ตอ้งมใิช่ลกัษณะรปูแบบหรอืลกัษณะการดาํเนินรายการเป็นเพยีง

ขอ้เทจ็จรงิเท่านัน้ 

2) รฐัธรรมนูญ และกฎหมาย 

3) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ คาํชีแ้จง หนงัสอืโตต้อบของกระทรวงท บวง              

กรม หรอืหน่วยงานอื่นใดของรฐัหรอืของทอ้งถิน่ เช่น หนงัสอืราชการ คาํสัง่แต่งตัง้โยกยา้ยขา้ราชการ  

4) คาํพพิากษา คาํสัง่ คาํวนิิจฉยั และรายงานของทางราชการ 

5) คาํแปลและการวบรวมสิง่ต่างๆ ตาม (1) ถงึ (4) ทีห่น่วยงานของรฐัเป็นผูจ้ดัทาํขึน้

โดยไมใ่ช่เอกชน    

ดงันัน้ เมือ่ไมเ่ป็นงานทีม่ลีขิสทิธิ ์  บุคคลใดๆ จงึสามารถทีจ่ะทาํซํ้าหรอืเผยแพรต่่อสาธารณะได้

โดยไมต่อ้งขออนุญาตหรอืไดร้บัความยนิยอม 

บทบญัญตัขิองกฎหมายลขิสทิธิไ์ดใ้หค้วามคุม้ครองแก่เจา้ของลขิสทิธิโ์ดยยดึหลกักฎหมายที่

เป็นสากล คอื มสีทิธเิดด็ขาดแต่เพยีงผูเ้ดยีว (Exclusive Rights) ทีจ่ะกระทาํบางอยา่งต่องานนัน้  ๆ 

เพราะเจา้ของลขิสทิธิส์ามารถหา้มปรามผูอ้ื่นกระ ทาํการ ต่องาน ทีต่นมสีทิธแิต่เพยีงผู้ เดยีวได ้หรอื

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืการชดเชยความเสยี หายโดยวธิอีื่นๆ ได ้หรอืกล่าวโดยสรปุไดว้่าบุคคลอื่นไม่

สามารถกระทาํการอนัเป็นการละเมดิลขิสทิธิไ์ดห้ากไมไ่ดร้บัอนุญาต จากเจา้ของ  และหากกระทาํ  

เจา้ของลขิสทิธิย์อ่มใชอ้ํานาจขดัขวาง หา้มปราม หรอืบงัคบัตามกฎหมายได้  ซึง่พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์

พ.ศ.2537 ไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 15 มสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจา้ของลขิสทิธิย์อ่มมสีทิธแิต่ผูเ้ดยีวดงัต่อไปน้ี 

1) ทาํซํ้าหรอืดดัแปลง 

2) แผยแพรต่่อสาธารณชน 

3) ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรอืสาํเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร ์และ

สิง่บนัทกึเสยีง 

4) ใหป้ระโยชน์อนัเกดิจากลขิสทิธิแ์ก่ผูอ้ื่น 

5) อนุญาตใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธติาม (1) (2) หรอื (3) โดยจะกําหนดเงือ่นไขอยา่งใดดว้ย

หรอืไมก่ไ็ด ้แต่เงือ่นไขดงักล่าวจะกําหนดในลกัษณะทีเ่ป็นการจาํกดัการแขง่ขนัโดยไมเ่ป็นธรรมไมไ่ด ้
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การอนุญาตให้ผูอ่ื้นใช้ลิขสิทธ์ิ  หลกัเกณฑท์ีส่าํคญัในการอนุญาตใหบุ้คคลอื่นใชส้ทิธิต์าม

กฎหมาย อาจเกดิขึน้ไดด้ว้ยการตกลงดว้ยวาจาและเป็นลายลกัษณ์อกัษรกไ็ด ้หรอืเป็นการอนุญาตใหใ้ช้

ลขิสทิธิโ์ดยชดัแจงหรอืโดยปรยิาย หรอืการอนุญาตใหผู้ห้น่ึงใชล้ขิสทิธิไ์ปแลว้ไมต่ดัสทิธิท์ีจ่ะใหผู้อ้ ื่นใช้

อกีดว้ย แลว้แต่การตกลงตามประสงคข์องคู่กรณกีไ็ด ้

 

2.4.2) กฎหมายลิขสิทธ์ิกบัข้อมลูบริหารสิทธิและมาตรการป้องกนัทางเทคโนโลยี 

 

เน่ืองดว้ยในปจัจบุนัประเทศไทยไดม้กีารบญัญตักิฎหมายเพิม่ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์              

พ.ศ. 2537 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 ขึน้ โดยนําลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที ่6 ก  

เมือ่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2558 และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 4 สงิหาคม 2558 เป็นตน้ไป ซึง่ได้บญัญตัถิงึ

การนําขอ้มลูการบรหิารสทิธแิละมาตรการทางเทคโนโลยมีาใชใ้นการคุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิห์รอืสทิธิ

ของนกัแสดง ไดบ้ญัญตักิฎหมายกําหนดใหม้กีารคุม้ครองขอ้มลูการบรหิารสทิธแิละมาตรการทาง

เทคโนโลย ีรวมทัง้กําหนดขอ้ยกเวน้การกระทาํละเมดิลขิสทิธิแ์ ละสทิธขิองนกัแสดงเพิม่ขึน้ ประกอบกบั

ไดก้ําหนดใหศ้าลมอีํานาจสัง่ใหผู้ก้ระทาํการละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดง ซึง่ทาํใหง้านอนัมี

ลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงเขา้ถงึโดยสาธารณชนไดอ้ยา่งแพรห่ลาย ตอ้งจา่ยค่าเสยีหายเพิม่ขึน้ และ

สมควรกําหนดใหศ้าลมอีํานาจสัง่รบิหรอืสั ่ งทาํลายสิง่ทีใ่ชใ้นการกระทาํความผดิและสิง่ทีไ่ดท้าํขึน้หรอื

นําเขา้มาในราชอาณาจกัรอนัเป็นการละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงไดด้ว้ย  

กฎหมายฉบบัน้ีไดบ้ญัญตัใิห ้ “ขอ้มลูการบรหิารสทิธิ ” ซึง่หมายถงึขอ้มลูทีบ่่งชีถ้งึผูส้รา้งสรรค ์

งานสรา้งสรรค ์นกัแสดง การแสดง เ จา้ของลขิสทิธิ ์หรอืระยะเวลาและเงือ่นไขการใชง้านอนัมลีขิสทิธิ ์

ตลอดจนตวัเลข หรอืรหสัแทนขอ้มลูดงักล่าว โดยขอ้มลูเช่นว่าน้ีตดิอยูห่รอืปรากฏเกีย่วขอ้งกบังานอนัมี

ลขิสทิธิห์รอืสิง่บนัทกึการแสดง เช่น ในรปูภาพมชีื่อเจา้ของลขิสทิธิห์รอืมลีายน้ําปรากฏอยู ่หากมกีารลบ

หรอืเปลีย่นแปลง กจ็ะถอืว่าเป็นการละเมดิขอ้มลูการบรหิารสทิธ ิ

นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัน้ียงัไดบ้ญัญตัถิงึ “มาตรการทางเทคโนโลยี ” ซึง่เป็นเทคโนโลยทีี่

ออกแบบมาเพื่อป้องกนัการทาํซํ้าหรอืควบคุมการเขา้ถงึงานอนัมลีขิสทิธิห์รอืสิง่บนัทกึการแสดง               

โดยเทคโนโลยเี ช่นว่าน้ี ไดนํ้ามาใชก้บังานอนัมลีขิสทิธิห์รอืสิง่บนัทกึการแสดงนัน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เช่น เจา้ของลขิสทิธิม์กีารตัง้รหสัในการเขา้ฟงัเพลงต่างๆ ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ผูใ้ดอยากฟงัเพลงหรอื

ดาวน์โหลดเพลงนัน้ จะตอ้งจา่ยเงนิเพื่อใหไ้ดร้หสัในการเขา้ฟงัเพลงหรอืดาวน์โหลด เพลง แต่หากผูใ้ด  

ไมอ่ยากเสยีเงนิและใชว้ธิกีารละเมดิสทิธหิรอืล่วงสทิธ ิHack เขา้ไปฟงัเพลงหรอืดาวน์โหลดเพลงนัน้ โดย

ไมจ่า่ยเงนิ กจ็ะถอืว่าเป็นการละเมดิมาตรการทางเทคโนโลย ี

สาระสาํคญัของกฎหมายฉบบัน้ีมดีงัต่อไปน้ี 
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1) คุม้ครองขอ้มลูการบรหิารสทิธเิพื่อส่งเสรมิการเผยแพรง่านอนัมลีขิสทิธิแ์ละคุม้ครอง

สทิธ ิในขอ้มลูทีเ่จา้ของลขิสทิธิใ์ชบ้รหิารจดัการสทิธขิองตนไมใ่หผู้อ้ ื่นมาลบ แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงโดย

ไมช่อบ เช่น การลบขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อเจา้ของลขิสทิธิ ์ชื่อผู้ สรา้งสรรค ์ชื่อนกั แสดง โดยหากผูใ้ดลบหรอื

เปลีย่นแปลงขอ้มลูดงักล่าว ถอืว่ามคีวามผดิฐานละเมดิขอ้มลูการบรหิารสทิธ ิ                                                                                                                     

2) คุม้ครองมาตรการทางเทคโนโลยทีีเ่จา้ของลขิสทิ ธินํ์ามาใชป้กป้องงานอนัมลีขิสทิธิ ์

ของตน เพื่อป้องกนัการทาํซํ้าหรอืการเขา้ถงึงานอนัมลีขิสทิธิ ์เช่น รหสัผ่าน (Password) ทีเ่จา้ของ

ลขิสทิธินํ์ามาใช ้ในการควบคุมการเขา้ถงึงานอนัมลีขิสทิธิข์องตนทีอ่ยูบ่นอนิเทอรเ์น็ต โดยหากผูใ้ด

ทาํลายมาตรการทางเทคโนโลยดีงักล่าว โดยเ จา้ของลขิสทิธิไ์มย่นิยอม ถอืว่ามคีวามผดิฐานละเมดิ

มาตรการทางเทคโนโลย ี

3) กําหนดขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิก์ารทาํซํ้าชัว่คราว (Exception for Temporary 

Reproduction) เพื่อกําหนดใหช้ดัเจนว่าการทาํซํ้าชัว่คราวโดยความจาํเป็นของเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อ

การเรยีกดงูาน อนัมี ลขิสทิธิไ์มถ่อืเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์เน่ืองจากการดภูาพยนตรห์รอืฟงัเพลงจาก

เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งคอมพวิเตอรจ์าํเป็นตอ้งมกีารทาํซํ้างานเพลงหรอืภาพยนตรด์งักล่าวไวใ้น

หน่วยความจาํ (RAM) ทุกครัง้ ดว้ยความจาํเป็นทางเทคนิคดงักล่าว ทาํใหทุ้กครัง้ทีม่กีารใชง้านอนัมี

ลขิสทิธิจ์ากเครือ่งคอมพวิเตอร ์ผูใ้ชง้านจะตอ้งทาํซํ้างานดว้ยเสมอ การทาํซํ้าลกัษณะน้ีเป็นการทาํซํ้า

ชัว่คราวทีไ่มถ่อืเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์

4) เพิม่เตมิเรือ่งการกําหนดขอ้จาํกดัความรบัผดิของผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (Liability 

Limitation of ISP) เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต เช่น เจา้ของเวบ็ไซต ์Youtube ไมต่อ้งเสีย่งต่อการถูก

ฟ้องรอ้งละเมดิลขิสทิธิ ์โดยใหเ้จา้ของลขิสทิธิส์ามารถรอ้งขอใหศ้าลสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเอาไฟล์

ละเมดิลขิสทิธิอ์อกจากเวบ็ไซต ์ซึง่เจา้ของลขิสทิธิจ์ะตอ้งแสดงหลกัฐานต่างๆ ต่อศาลอยา่งเพยีงพอ แล ะ

เมือ่ศาลไดม้คีาํสัง่ใหเ้อาไฟลล์ะเมดิออกจากเวบ็ไซตแ์ลว้ และเจา้ของเวบ็ไซตด์าํเนินการตามคาํสัง่ศาล 

เจา้ของเวบ็ไซตไ์มต่อ้งรบัผดิเกีย่วกบั การกระทาํทีอ่า้งว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิด์งักล่าว 

5) เพิม่ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิก์รณกีารจาํหน่ายตน้ฉบบัหรอืสาํเนางานอนัมี

ลขิสทิธิ ์โดยนําหลกัการระงบัไปซึง่สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา (Exhaustion of Rights) มากําหนดให้

ชดัเจนว่า การขายงานอนัมลีขิสทิธิม์อืสองสามารถทาํไดโ้ดยไมถ่อืเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์เช่น การขาย

ภาพเขยีน หนงัสอื ซดีเีพลง ซดีภีาพยนตร ์อยา่งไรกด็ ีหากเป็นการขายซดีภีาพยน ตรจ์ะตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายว่าดว้ย ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ดว้ย มฉิะนัน้ แมไ้มผ่ดิตามกฎหมายว่าดว้ยลขิสทิธิ ์แต่อาจมี

ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ได ้
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6) เพิม่เตมิเรือ่งสทิธทิางศลีธรรมของนกัแสดง (Moral Right) เพื่อเพิม่สทิธใิหน้กัแสดงมี

สทิธทิางศลีธรรมเท่าเทยีมกบัสทิธทิางศลีธรรมของผูส้รา้งสรรคง์านอนัมลีขิสทิธิ ์โดยนกัแสดงมสีทิธริะบุ

ชื่อตนในการแสดง ทีต่นไดแ้สดง และหา้มไมใ่หผู้ใ้ดกระทาํต่อการแสดงของตนจนทาํใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อชื่อเสยีงหรอืเกยีรตคิุณ 

7) เพิม่บทบญัญตัิเรือ่งค่าเสยีหายในเชงิลงโทษ (Punitive Damages) โดยกําหนดให ้

ศาลมอีํานาจสัง่ใหผู้ล้ะเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงจา่ยค่าเสยีหายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิสองเท่าของ

ค่าเสยีหาย ในกรณทีีป่รากฏหลกัฐานชดัแจง้ว่ามกีารกระทาํโดยจงใจหรอืมเีจตนาใหง้านอนัมลีขิสทิธิ ์

หรอืสทิธขิองนกัแสดงสามารถเขา้ถงึโดยสาธารณชนไดอ้ยา่งแพรห่ลาย 

8) กําหนดใหศ้าลมอีํานาจสัง่รบิหรอืทาํลายสิง่ทีไ่ดใ้ชใ้นการกระทาํละเมดิ และสิง่ทีไ่ดท้าํ

ขึน้ หรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรอนัเป็นการละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดง  

ในปจัจบุนัจาํนวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมสีดัส่วนเพิม่ขึน้ อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัมกีารบงัคบัใช้

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2558 และเพื่อไมใ่หเ้ป็นการขดัต่อ

ขอ้กําหนดตามกฎหมายฉบบัน้ี ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตควรเพิม่ความระมดัระวงัมากขึน้ในการนําภาพหรอื

ขอ้มลูต่างๆ มาใช ้เช่น เมือ่ผูใ้ช้ โซเซยีลมเีดยีนําภาพหรอืขอ้มลูต่างๆ มาแชรห์รอืโพสต ์จะตอ้งมกีาร

อา้งองิแหล่งทีม่า และชื่อเจา้ของลขิสทิธิน์ัน้อยา่งชดัเจน เช่นน้ีกจ็ะถอืว่าไมม่คีวามผดิ ส่วนผูป้ระกอบ

ธุรกจิ e-Commerce เมือ่มกีารนําภาพหรอืขอ้มลูต่างๆ ของผูอ้ื่นมาใช ้จะตอ้งมกีารอา้งองิแหล่งทีม่าแ ละ

ขออนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิน์ัน้เสยีก่อน มฉิะนัน้ อาจเขา้ขา่ยกระทาํความผดิ เน่ืองจากมกีารนําไปใช้

ในเชงิพาณชิยโ์ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

แมจ้ะทราบแลว้ว่า จะทาํอยา่งไรเพื่อไมใ่หเ้ป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์แต่จะเป็นการดกีว่าหรอืไม ่

หากผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตพงึเคารพสทิธิใ์นเจ้ าของผลงาน ไมท่าํการลบแกไ้ขหรอืดดัแปลงผลงาน รวมทัง้นํา

ภาพหรอืขอ้มลูต่างๆ ไปแชรห์รอืโพสตด์ว้ยจติสาํนึกทีด่ ี

 

2.4.3) พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550  

 

สาํหรบัความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรจ์ะมมีาตรการทางกฎหมายทีส่าํคญัอยู ่ 2 มาตรา คอื 

มาตรา 14 และมาตรา 16 ซึง่หากเป็นการกระทาํความผดิทีข่ดัต่อกฎหมายผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุก

ไมเ่กนิ 5 ปี ปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั มสีาระสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้้ อมลูจาก

สื่อออนไลน์ ดงัน้ี 
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1) หากตอ้งการกด Like กด Share ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัส่งต่อมาทางโซเชยีลมเีดยีตอ้งทาํ

การตรวจสอบจากแหล่งทีม่าของขอ้มลูเสมอว่าเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ ขอ้มลูปลอม หรอืเป็นขอ้มลูทีส่รา้ง

ความตื่นตระหนก ตกใจ สรา้งความโกลาหลใหก้บัสงัคมหรอืไม ่ไม่ กด Like หรอื กด Share ขอ้มลู

ในทนัท ี

2) ไม่โพสตข์อ้ความตามกระทูต่้างๆ หรอืเวบ็บรอดทีม่เีน้ือหาไมเ่หมาะสม เป็นเทจ็ 

กระทบความมัน่คง หรอืลามกอนาจาร หรอืขา่ยลกัษณะความผดิฐานหมิน่ประมาทผูอ้ื่นดว้ย 

3) ไมใ่ช ้User หรอื Password ของผูอ้ื่นเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร ์

4) ไมต่ดัต่อภาพของผูอ้ื่นซึง่นํามามาสู่ความเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีง ถูกดหูมิน่หรอื              

ถูกเกลยีดชงั ของผูน้ัน้  

5) ไมเ่จาะ หรอื ลว้ง ขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรข์องบุคคลอื่นทีไ่ดส้รา้งมาตรการ

ป้องกนัไว ้เช่น การเจาะพาสเวริด์ของผูอ้ื่น 

6) ไมนํ่าเขา้สู่ระบบคอมพวิ เตอรซ์ึง่ภาพหรอืสื่อลามกอนาจารทุกชนิด โดยเฉพาะระบบ

คอมพวิเตอรท์ีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้

7) ไม ่Save ขอ้มลูของผูอ้ื่นไมว่่าจะเป็นภาพถ่าย คลปิวดีโิอของผูอ้ื่นแลว้ไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ในการแสวงหากําไร  

8) ไมโ่พสตข์อ้ความทีเ่ขา้ขา่ยลกัษณะหมิน่เบือ้งสงู หรอืทาํเวบ็ไซตห์มิน่สถาบนั เพราะ

อาจจะเขา้ลกัษณะความผดิตามมาตรา 112  ประมวลกฎหมายอาญาไดด้ว้ย 

 

 

ทัง้น้ี กระทาํทีผ่ดิ พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ 2560 ประกอบดว้ย 

1) นําเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรป์ลอมไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 

หรอืขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็ โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่นหรอืประชาชน                

เช่น ส่งขอ้ความทางโชเชยีลมเีดยีทีเ่ป็นความเทจ็เพราะยงัไมไ่ดก้ารตรวจสอบจากแหล่งขอ้มลูแลว้ส่ง

ต่อไปใหค้นอื่นแลว้เกดิคนหลงเชื่อและไดร้บัความเสยีหายจากขอ้ความนั ้ น หรอืการปลอมขอ้มลู

บางอยา่งแลว้นําเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร ์และส่งต่อผ่านโซเชยีลมเีดยีต่างๆ  

2) นําเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็ โดยประการทีน่่าจะเกดิ

ความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศหรอืก่อใหเ้กดิความตื่นตระหนกแก่ประชาชน                     

เช่น การโพสตห์รอืส่งต่อขอ้ความทีเ่ป็นการหมิน่เบือ้งสงูหรอืขอ้ความทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร เช่น การเมอืง วพิากษ์วจิารณ์กฎหมายรฐัธรรมนูญในทางทีไ่มบ่งัควร  
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3) นําเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรใ์ด ๆ อนัเป็นความผดิเกีย่วกบัคว าม

มัน่คงแห่งราชอาณาจกัรหรอืความผดิเกีย่วกบัการก่อการรา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา                

เช่น การปล่อยขา่วลอืเกีย่วกบัการก่อการรา้ยทีเ่ชื่อมโยงกบัการเมอืงและความมัน่คง เป็นตน้  

4) Upload ภาพลามกอนาจารทัง้ของตนเองหรอืผูอ้ื่นในระบบคอมพวิเตอรท์ีป่ระชาชน

ทัว่ไปอาจเขา้ถงึโดยไมม่กีารใชร้หสัผ่าน  

5) ส่งต่อขอ้มลูใดๆ ทีต่นเองรูอ้ยูแ่ลว้ว่าขอ้มลูนัน้ปลอม เป็นเทจ็ หมิน่เบือ้งสงู            

หรอืกระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงต่อราชอาราจกัร ตอ้งรบัโทษเหมอืนกบักบัผูก้ระทาํความผดิ 

6) ตดัต่อภาพ วดีโีอ อนัมลีกัษณะใส่ความเพื่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชื่อเสยีง              

ถูกดหูมิน่หรอืถูกเกลยีดชงั  เช่น การตดัต่อ ภาพลอ้เลยีน อาจมคีวามผดิฐานหมิน่ประมาทดว้ย 

 

 2.4.4) พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยา วชนและ

ครอบครวั พ.ศ. 2553  

 

มาตรา 84 เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธเิดก็หรอืเยาวชน หา้มมใิหเ้ปิดเผยหรอืนําประวตักิารกระทาํ

ความผดิอาญาของเดก็หรอืเยาวชนไปพจิารณาใหเ้ป็นผลรา้ยหรอืเป็นการเลอืกปฏบิตัอินัไมเ่ป็นธรรมแก่

เดก็หรอืเยาวชนนัน้ไมว่่าในทางใด ๆ เวน้แต่เป็นการใชป้ระกอบดุลพนิิจของศาลเพื่อกําหนดวธิกีาร

สาํหรบัเดก็และเยาวชน หากมกีารฝา่ฝืนใหศ้าลสัง่ระงบัการกระทาํทีฝ่า่ฝืนหรอืเพกิถอนการกระทาํนัน้ 

และอาจกําหนดค่าเสยีหายหรอืบรรเทาผลรา้ยหรอืมคีาํสัง่ใหจ้ดัการแกไ้ขเพื่อเยยีวยาความเสยีหาย         

ทีเ่กดิขึน้ตามทีเ่หน็สมควร 

มาตรา 130 หา้มมใิหผู้ใ้ดบนัทกึภาพ แพรภ่าพ พมิพร์ปู หรอืบนัทกึเสยีง แพรเ่สยีงของเดก็หรอื

เยาวชนซึง่ตอ้งหาว่ากระทาํความผดิหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืโฆษณาขอ้ความซึง่ปรากฏในทาง

สอบสวนของพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรอืในทางพจิารณาคดขีองศาลทีอ่าจทาํใหบุ้ค คลอื่น

รูจ้กัตวั ชื่อตวั หรอืชื่อสกุล ของเดก็หรอืเยาวชนนัน้ หรอืโฆษณาขอ้ความเปิดเผยประวตักิารกระทาํ

ความผดิ หรอืสถานทีอ่ยู ่สถานทีท่าํงาน หรอืสถานศกึษาของเดก็หรอืเยาวชนนัน้ 

มาตรา 136 ในการโฆษณาไมว่่าดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืซึง่คาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ของศาลทีม่ ี

อํานาจพจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั หา้มมใิหร้ะบุชื่อ หรอืแสดงขอ้ความ หรอืกระทาํการดว้ย

ประการใด ๆ อนัจะทาํใหรู้จ้กัตวัเดก็หรอืเยาวชนซึง่เป็นจาํเลย เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากศาล 

มาตรา 153 ในการโฆษณา ไมว่่าดว้ยวาจา เป็นหนงัสอื เผยแพรท่างสื่อมวลชน สื่อสารสนเทศ

หรอืโดยวธิกีารอื่นใดซึง่คาํคู่ความ ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ใด ๆ ในคด ีหรอืคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ของ

ศาลทีม่อีํานาจพจิารณาคดคีรอบครวัหรอืการไกล่เกลีย่คดคีรอบครวั หา้มมใิหแ้พรภ่าพ แพรเ่สยีง              

ระบุชื่อหรอืแสดงขอ้ความหรอืกระทาํการดว้ยประการใด ๆ อนัอาจทาํใหรู้จ้กัตวัคู่ค วามหรอืทาํใหเ้กดิ
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ความเสยีหายแก่ชื่อเสยีง เกยีรตคิุณของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถูกกล่าวถงึในคด ีเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต

จากศาล ผูใ้ดฝา่ฝืน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

2.4.5) ความรบัผิดฐานหม่ินประมาท 

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บญัญตัวิ่า ผูใ้ดใส่ความผูอ้ื่นต่อบุคคลทีส่าม โดยประการที่

น่าจะทาํใหผู้อ้ ื่นเสยีหายต่อชื่อเสยีง ถูกดหูมิน่และถูกเกลยีดชงั ผูน้ัน้กระทาํความผดิฐานหมิน่ประมาท

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ 1 ปี ปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และ มาตรา 328 หาก

ความผดิฐานหมิน่ประมาทนัน้กระทาํโดยวธิกีารโฆษณา ตอ้งรบัโทษเพิม่เป็น จาํคุกไมเ่กนิ 2 ปี ปรบัไม่

เกนิ 200,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั  ดงันัน้ เพื่อมใิหม้กีารกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยความผดิดงักล่าว สิง่ที่

กระทาํได ้คอื 

1) ป้องกนัตนเองโดยสุจรติดว้ยความชอบธรรม  

2) ตชิมดว้ยใจเป็นธรรม ซึง่บุคคลหรอืสิง่อื่นใดอนัเป็นวสิยัทีป่ระชาชนยอ่มกระทาํ            

เช่น ตัง้ฉายารฐับาล วพิากษ์วจิารณ์การทาํงานของรฐับาล ตัง้ฉายาดารา วพิากษ์วจิารณ์การทาํหน้าที ่ 

3) แจง้ขา่วในการทีท่าํการอนัเปิดเผย เช่น การใหก้ารในชัน้พจิารณาคดขีองศาล               

หรอืแจง้ขอ้มลูขา่วสารในทีป่ระชุม 

4) สามารถนําเสนอขา่วในลกัษณะทีห่มิน่ประมาทผูอ้ื่นไดแ้ต่ตอ้งพสิจูน์ไดว้่าเป็นความ

จรงิตามทีก่ล่าวอา้งและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทีม่ใิช่เรือ่งส่วนตวัตามาตรา 330  

5) ความผดิฐานหมิน่ประมาทเป็นความผดิส่วนตวัมใิช่ความผดิอาญาแผ่นดนิจงึยอม

ความได ้ดงันัน้ เมือ่มคีวามผดิเกดิขึน้การเจรจากบัผูเ้สยีหายจงึอาจจะเป็นการขัน้ตอนแรกของการระงบั

ขอ้พพิาท 

 

 ส่ิงท่ีไม่ควรทาํเพราะผิดกฎหมาย ดงัน้ี 

1) การอา้งว่าแหล่งขา่วกล่าวว่า ไดย้นิมาว่า หนั งสอืพมิพฉ์บบันัน้ลงขา่ว หรอืเพจชื่อดงั

ลงขา่วว่ากไ็มไ่ดท้าํใหผู้นํ้าเสนอขา่วพน้จากการกระทาํความผดิฐานหมิน่ประมาท  

2) รปูแบบการใส่ความอนัจะเป็นความผดิหมิน่ประมาท อาจจะเป็นไดท้ัง้การ             

อพัโหลดรปูภาพ การตดัต่อ การเล่าเรือ่งจากแหล่งขา่ว การทาํเป็นภาพยนตร์  ภาพระบายส ีหรอืขอ้มลู

อื่นใดกต็าม ดงันัน้ ไมใ่ช่เฉพาะการกล่าวดว้ยการพดูอยา่งเดยีว 
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3) การใส่ความในความผดิฐานหมิน่ประมาทนัน้ ต่อใหข้อ้มลูทีนํ่าเสนอเป็นความจรงิ

ทัง้หมดแต่หากก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชื่อเสยีง ถูกดหูมิน่หรอืถูกเกลยีดชงั ผูก้ระทาํกม็คีวามผดิฐาน

หมิน่ประมาท ตามคาํพดูทีว่่า “ยิง่จรงิยิง่ผดิ” 

  

2.4.6) ความรบัผิดฐานละเมิด 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 420 ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อกระทาํต่อบุคคล

อื่นโดยผดิกฎหมายทาํใหผู้อ้ ื่นเสยีหายต่อชวีติ รา่งกาย อนามยั ทรพัยส์นิ เสรภีาพและสทิธอิยา่งหน่ึง

อยา่งใด ผูน้ัน้กระทาํละเมดิตอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทน  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 423 ผูใ้ดกล่าวหรอืไขขา่วแพรห่ลายซึง่ข้ อความที่        

ฝา่ฝืนต่อความจรงิเป็นเหตุใหผู้อ้ ื่นเสยีหายต่อเกยีรตยิศ ชื่อเสยีง กระทบต่อทางทาํมาหาไดข้องเขาผูน้ัน้

ตอ้งชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเช่นกนั  

ทัง้น้ี  ส่ิงท่ีสามารถกระทาํได้และไม่ผิดกฎหมาย คอื 

1) นําเสนอขอ้มลูส่วนบุคคลทีข่องผูอ้ื่นได ้แต่ตอ้งเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ            

เช่น นําเสนอรปูรา่งหน้าตาของผูร้า้ยทีท่างราชการตอ้งการตวั หรอืเป็นภยัต่อสงัคม 

2) หากมคีวามจาํเป็นตอ้งนําเสนอภาพขา่วทีม่ขีอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งปิดบงัหน้าตาทีท่าํ

ใหผู้ช้มสามารถรบัรูไ้ดว้่าเป็นใคร รวมถงึปกปิดขอ้มลูทีจ่ะเชื่อมต่อกบัผูเ้สยีหายดว้ย เช่น ภมูลิาํเนา            

ชื่อบดิามารดา สถานศกึษา 

3) หากการนําเสนอขา่วในสทิธสิ่วนบุคคลของคนอื่นทีไ่ม่ ผดิกฎหมายและเป็นประโยชน์

ต่อเจา้ของขอ้มลูสามารถนําเสนอไดเ้ลยโดยไมต่อ้งขออนุญาต เช่น ภาพแสดงความยนิดกีบันกักฬีาทีไ่ป

แขง่ขนัแลว้ไดร้บัเหรยีญรางวลั บุคคลทีท่าํคุณงามความดแีลว้ไดร้บัรางวลั เป็นตน้ 

 สิง่ทคีวรหลกีเลีย่งไมก่ระทาํเพราะผดิกฎหมายคอื  นําเรือ่งราวส่วนตวั เ ช่น รปูภาพ วดีโิอ            

ทีป่รากฏในทีส่่วนตวัของผูอ้ื่นมานําเสนอ แมจ้ะเป็นการนําเสนอซํ้าจากแหล่งขา่วอื่นกต็าม  
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บทท่ี 3 

ผลการศึกษารปูแบบการใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในข่าวโทรทศัน์ 

 การเสนอผลการวจิยัในบทน้ี คณะวจิยัวเิคราะหร์ปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในรายการ

ขา่วโทรทศัน์ โดยเกบ็ขอ้มลูระหว่าง  15 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2559 จากการมอนิเตอรร์ายการขา่ว

รายวนัในช่วงขา่วเชา้ ขา่วเทีย่ง และรายการขา่วคํ่า ของสถานีโทรทศัน์ ดจิทิลั จาํนวน 10 ช่อง                 

คอื ช่อง 3HD ช่อง MCOT ช่อง PPTV36HD ช่อง Spring News ช่องไทยรฐัทวี ีช่อง Nation TV            

ช่อง 7HD ช่อง ThaiPBS ช่อง TNN24 และ ช่อง Voice TV เพื่อเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ (User-generated Content - UGC) ในการรายงานขา่ว  

ผลการศกึษาจากการวเิคราะหเ์น้ือหา น้ีสะทอ้นสถานการณ์การใช้ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ใน

ประเทศไทย เพื่อ เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ ในการ นําไปออกแบบการเกบ็ขอ้มลูในการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview)  

สรปุผลการศกึษา การวเิคราะหก์ารใชข้อ้มลูจากสื่ อออนไลน์ในการรายงานขา่วประจาํวนั

ระหว่างวนัที ่15 สงิหาคม 2559 – วนัที ่2 กนัยายน 2559 ไดด้งัน้ี 
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3.1 จาํนวนและลกัษณะของข้อมูลจากส่ือออนไลน์ท่ีพบในข่าว 

 

แผนภมิูท่ี 1 เปรียบเทียบจาํนวนข่าวท่ีพบการใช้ UGC ในการรายงานข่าว 

 ในช่วงเวลาทีท่าํการศกึษาพบขา่วทีม่กีารใชข้อ้มลูจาก สื่อออนไลน์ทัง้หมด 374 ชิน้ จากแผนภมูิ

ที ่1 พบว่า สถานีโทรทศัน์ช่อง 7HD มกีารใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  (User-generated Content – UGC) 

มากทีสุ่ด (82 ชิน้) รองลงมาตามลาํดบัคอื Voice TV (71 ชิน้) TNN (46 ชิน้) ช่อง ThaiPBS (39 ชิน้) 

ช่อง Nation (38 ชิน้) ช่อง 3 HD (35 ชิน้) ช่อง MCOT (21 ชิน้) ช่องไทยรฐัทวี ี(16 ชิน้) และพบปรมิาณ

น้อยเท่ากนัในช่อง Spring News และ PPTV36 (13 ชิน้) 

เมือ่จาํแนกตามประเภทการนําเสนอขา่ว พบขา่วทีม่กีารใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทัง้หมด             

6 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ประเภทขา่วอ่าน หมายถงึ ผูป้ระกาศอ่านขา่วพรอ้มกบัมภีาพประกอบขา่ว (Insert)  

2) ประเภทเล่าขา่ว หมายถงึ ลกัษณะทีผู่ป้ระกาศนําประเดน็ขา่วมาเล่าในเชงิการพดูคุย  

3) ประเภทสกู๊ปขา่ว หมายถงึการรายงานขา่วเชงิลกึทีม่ใีหบ้รบิทขอ้มลูขยายต่อประเดน็  

4) ประเภทรายการวเิคราะหอ์ภปิรายขา่ว หมายถงึรายการขา่วทีม่กีารนํา ผูเ้กีย่วขอ้งกบั

เรือ่งราวในมติต่ิาง  ๆ มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็  ใหข้อ้มลูเชงิการอภปิรายหรอืผูป้ระกาศ ทาํการ

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ  

82
71

46

39
38

35 21

16 13 13

จาํนวนการใช ้UGC ทีพ่บในขา่ว

7HD Voice TV MCOT 3HD TNN24

Nation TV ThaiPBS ไทยรฐัทวีี Spring News PPTV36
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5) ประเภทสมัภาษณ์ หมายถงึลกัษณะของการนําเสนอขา่วทีม่กีารสมัภาษณ์ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งหรอืนกัวชิาการในเชงิการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัประเภทขา่ว ทัง้ลกัษณะของการสมัภาษณ์ใน

รายการและสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 

6) ประเภทขา่วด่วน (Breaking News) เป็นการรายงานขา่วสัน้ทนัต่อสถานการณ์

ใกลเ้คยีงกบัเวลาทีเ่กดิเหตุการณ์  

ตารางท่ี 1 สดัส่วนประเภทข่าวท่ีพบการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

ประเภท 3HD MCOT 
PPTV 

36 

Spring 

News 

ไทยรฐั 

ทีวี 

Nation 

TV 
7HD 

Thai 

PBS 

TNN 

24 

Voice 

TV 
รวม 

ขา่วอ่าน  10 0 0 0 0 1 63 15 48 34 171 

เล่าขา่ว  25 12 4 3 15 33 23 0 0 10 125 

สกู๊ปขา่ว 8 0 4 8 5 0 1 23 2 0 51 

วเิคราะห ์

อภปิราย 
0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 

สมัภาษณ์ 5 2 4 4 0 2 0 3 0 0 20 

ขา่วด่วน 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 

รวม 48 14 13 15 20 36 87 46 50 45 374 

 

ตารางที ่1 แสดงว่าในภาพรวมสถานีโทรทศัน์ดจิทิลัเลอืกใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ประกอบการ

รายงานขา่วในประเภทขา่วอ่านมากทีสุ่ด (171 ชิน้) รองลงมาตามลาํดบั คอื การเล่าขา่ว  (125 ชิน้) สกู๊ป

ขา่ว (51 ชิน้) สมัภาษณ์ขา่ว (20 ชิน้) วเิคราะหอ์ภปิราย (4 ชิน้) และขา่วด่วนมจีาํนวนน้อยทีสุ่ด (3 ชิน้) 

ขอ้มลูจาํแนกตามในตาราง ที ่1 ยงัพบว่า แต่ละสถานีโทรทศัน์มสีด้ส่วนในการใชข้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ในขา่วโทรทศัน์ประเภทต่าง ๆ แตกต่างกนั ดงัน้ี 

3.1.1) ช่อง 3HD พบการใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในขา่วในการเล่าขา่วมากทีสุ่ด 

เพราะสดัส่วนรายการของช่อง 3HD เป็นลกัษณะของการเล่าขา่วดว้ยเป็นหลกั รองลงมาคอืการใชใ้นขา่ว

อ่านรายงานเหตุการณ์ทัว่ไป และความคบืหน้าของสถานการณ์ การใชใ้นสกู๊ปขา่วหรอืสมัภาษณ์พบ

จาํนวนน้อย และไมพ่บการใชใ้นรายการวเิคราะหอ์ภปิรายขา่ว และขา่วด่วน 
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3.1.2) ช่อง MCOT พบการใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในรายการเล่าขา่วเป็นหลกั 

โดยผูป้ระกาศจะเล่าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัมภีาพประกอบของเหตุการณ์หรอืเรือ่งราวมาจาก ขอ้มลู

จากสื่อออนไลน์ 

3.1.3) ช่อง PPTV36HD พบการใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ไมม่าก ถา้พบจะพบใน

การเล่าขา่ว สกู๊ปขา่ว และการสมัภาษณ์ขา่วในประเดน็ทีเ่กีย่วข้ องกบัขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  เพื่อ

ประกอบการอธบิายประเดน็ 

3.1.4) ช่อง Spring News พบปรมิาณการใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในจาํนวนน้อย

เช่นเดยีวกบั PPTV36HD และพบการใชง้านใน ประเภทสกู๊ปขา่ว การเล่าขา่ว และการสมัภาษณ์

ตามลาํดบั 

3.1.5) ช่องไทยรฐัทวี ีพบการใช้ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในรายการเล่าขา่วมากทีสุ่ด  

โดยใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการเล่าเหตุการณ์และอธบิายเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้  นอกจากน้ี มพีบในการ

รายงานแบบสกู๊ปขา่วเพยีงเลก็น้อย ซึง่เป็นสกู๊ปทีต่่อยอดอธบิายประเดน็จากขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

3.1.6) ช่องเนชัน่ทวี ีพบการใช้ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มากทีสุ่ดในรายการประเภท

เล่าขา่ว เน่ืองจากรายการขา่วของสถานีมลีกัษณะเป็นรายการเล่าและอธบิายขา่วเป็นหลกั 

3.1.7) ช่อง 7HD พบการใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในการรายงานขา่วประเภทขา่ว

อ่านมากทีสุ่ด ดว้ยลกัษณะรปูแบบการนําเสนอขา่วของช่อง 7HD ยงัมลีกัษณะการเป็นรายการประเภท

ขา่วอ่าน มากกว่าประเภทอื่น รองลงมาคอืนําไปใชป้ระกอบการเล่าขา่ว 

3.1.8) ช่องไทยพบีเีอส พบการใช้ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในการรายงาน

ประเภทสกู๊ปขา่วมากทีสุ่ดเพื่ออธบิายประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง รองลงมาคอืประเภทขา่วอ่าน และพบการใช้

ในการรายงานประเภทอื่นๆ เพยีงประปรายเท่านัน้ 

3.1.9) ช่อง TNN24 พบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์มากทีสุ่ดในประเภทขา่วอ่าน 

3.1.10) ช่อง VoiceTV พบการใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในการรายงานประเภทขา่ว

อ่านมากทีสุ่ดเช่นกนัและรองลงมาคอืประเภทเล่าขา่ว 

 ภาพรวมสะทอ้นใหเ้หน็ว่า การใช้ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ จากทุกช่องมทีศิทางใกลเ้คยีงกนัคอืใช้

ประกอบในการรายงานขา่วอ่านและการเล่าขา่ว ซึง่เป็นรปูแบบการรายงานหลกัของแต่ละสถานี  โดย

รปูแบบการใชค้อื ใชเ้พื่อประกอบการเล่าเรือ่งเกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืประเดน็ขา่วนัน้ๆ  
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3.2 ลกัษณะของข้อมูลจากส่ือออนไลน์ท่ีพบในข่าวโทรทศัน์ 

จากขอ้มลูทีเ่กบ็ไดพ้บขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วทัง้หมด 484 ชิน้ จากขา่วทัง้หมด  373 ชิน้ 

เมือ่จาํแนกขอ้มลูตามลกัษณะของ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  (User-generated Content) สามารถจาํแนก

ประเภทออกไดเ้ป็น 7 ลกัษณะคอื  

1) ภาพถ่าย หรอื ภาพจากเหตุการณ์ เป็นภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราว อาจเป็นภาพ

บุคคล หรอื ภาพเหตุการณ์ โดยเป็นภาพทีม่ทีีม่าจากผูใ้ชส้ื่อออนไลน์ ไมใ่ช่ภาพทีผู่ส้ ื่อขา่วเป็นผูบ้นัทกึ 

2) กราฟิก ภาพตดัต่อ หรอืภาพทีท่าํขึน้ บนสื่อออนไลน์มลีกัษณะของเน้ือหาทีผู่ใ้ชส้ื่อ

ดดัแปลงหรอืทาํขึน้เอง  เช่น กราฟิก ภาพประกอบคาํพดู ภาพลอ้เลยีน ภาพการต์ูน ภาพทีนํ่ามาตดัต่อ

หรอืผ่านการตดัแต่งภาพเพิม่เตมิ  

3) คลปิวดิโีอทุกประเภทโดยเป็นคลปิทีผู่ใ้ชส้ื่อ ออนไลน์เป็นผูเ้ผยแพร ่ไมใ่ช่คลปิวดิโีอ

จากทีส่ ื่อมวลชนถ่ายทาํตดัต่อเอง 

4) กระแสจากออนไลน์ หรอื ประเดน็ทีม่คีนสนใจและเป็นที่ พดูถงึมากบนสื่อออนไลน์ 

ผูส้ ื่อขา่วนําประเดน็มารายงานเป็นขา่ว ทัง้ในลกัษณะการนํามาเล่า และการต่อยอดอธบิายประเดน็ 

5) ความคดิเหน็ การนําความคดิเหน็ทีผู่ร้บัสารและผูใ้ชส้ื่อออนไลน์มกีารแสดงความ

คดิเหน็ต่อประเดน็ เหตุการณ์ หรอืเรือ่งราว ความคดิเหน็ประกอบดว้ยความคดิ เหน็จากบุคคลทัว่ไป 

และความคดิเหน็ของผูม้ชีื่อเสยีงและผูท้รงอทิธพิลบนโลกออนไลน์ โดยเป็นลกัษณะของการโพสตข์อ้มลู

เองไมใ่ช่สื่อสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มลูมา 

6) ประสบการณ์หรอืเรือ่งราวของผูใ้ชส้ื่อ เป็นเรือ่งราว ของบุคคลทีม่กีารนําเสนออยูบ่น

โลกออนไลน์ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีเ่ป็นขา่ว หรอืถูกหยบิมาเป็นขา่ว  

7) ขอ้มลูจากการรว่มมอืกนัระหว่างสื่อมวลชนกบัพลเมอืง เช่น มกีารระดมขอ้มลูรว่มกนั 

หรอืการรายงานขา่วโดยนกัขา่วพลเมอืง  
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แผนภมิูท่ี 2 แสดงสดัส่วนประเภท UGC ท่ีพบในการรายงานข่าวโทรทศัน์ 

การใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีพ่บในการรายงานขา่วมลีกัษณะการใช้  UGC ประเภทเดยีว หรอื

ใชเ้น้ือหา UGC หลายประเภทประกอบการรายงานขา่ว  ในแผนภมูทิี ่2 แสดงขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ที่

พบในขา่วโทรทศัน์ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

3.2.1) คลปิวดิโีอ โดยส่วนมากเป็นคลปิเกีย่วกบัเหตุการณ์ เช่น อุบตัเิหตุ  ภยัพบิตั ิ

เหตุการณ์ทีบ่นัทกึดว้ยกลอ้ง CCTV เหตุการณ์ทีแ่ปลกประหลาด เรือ่งตลก และคลปิของบุคคลทีแ่สดง

พฤตกิรรม ความสามารถพเิศษ การแสดงความเหน็ และกจิกรรมของกลุ่ม  

 

ภาพท่ี 3 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ประเภทคลิปวิดีโอ  

(ข่าวกลุ่มสมาชิก "ไฟทค์ลบัไทยแลนด์" ช้ีแจงท่ีมากิจกรรม ทางช่อง ThaiPBS  

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559) 

178

15

204

51
20 5 8

จํานวนประเภท UGC

ภาพถาย ภาพจากเหตุการณ กราฟก ภาพตัดตอ 

คลิปวิดีโอ กระแสจากออนไลน 

ความคิดเห็น ประสบการณ

เน้ือหาจากการรวมทํา
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3.2.2) ภาพ ไดแ้ก่  ภาพถ่ายจากสถานทีเ่กดิขึน้ ภาพบุคคล และ ภาพบอกเล่า

เรือ่งราวของบุคคลเช่น จากเหตุอุบตัเิหตุ กจิกรรม งาน และชวีติส่วนตวัของบุคคล  

 

ภาพท่ี 4 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ประเภทภาพถ่าย – ภาพถ่ายบคุคล  

(ข่าวเปิดใจ “น้องแนน” นิสิตพิการคนเก่ง หวัใจแกร่ง ทางช่อง PPTV36HD  

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2559) 

 3.2.3) กระแสจากออนไลน์  คอื ประเดน็ทีม่กีารพดูถงึและบอกต่อกนัจาํนวนมาก

บนสื่อสงัคม วธิกีารนํา มาใชค้อื นําประเดน็มาเล่าหรอือธบิายในขา่ว และต่อยอดเรือ่งราวการนําเสนอ             

ดว้ยการ สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ และให้ ผูส้ ื่อขา่วลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูและองคป์ระกอบการเล่าเรือ่งเอง              

การนําเสนอจะอา้งถงึว่า ไดป้ระเดน็มาจากกระแสบนสื่อออนไลน์ 

3.2.4) ความคดิเหน็ เป็นลกัษณะของการรวบรวมความเหน็ การแสดงจดุยนื              

ในเรือ่งต่างๆ ทีม่คีนโพสตบ์นสื่อสงัคม  และสื่อมวลชน นํามาขยายประเดน็  ทาํโดยรวบรวมมมุมองจาก

สงัคมและอธบิายประเดน็เพิม่เตมิโดยการใหบ้รบิทของเรือ่งประกอบ 
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ภาพท่ี 5 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ประเภทความคิดเหน็  

(ข่าวข้อถกเถียงการแต่งกายเข้าห้องสมดุ  ทางช่อง ThaiPBS วนัท่ี 29 สิงหาคม 2559) 

3.2.5) กราฟิก คอื ภาพทีม่กีารทาํขึน้โดยผูใ้ชส้ื่อออนไลน์ ลกัษณะกราฟิกทีพ่บ 

ไดแ้ก่ อนิโฟกราฟิก ภาพตดัต่อเพื่ออธบิายเรือ่ง ภาพทีท่าํขึน้เพื่อแสดงความรูส้กึ และบอกเล่าสถานการณ์  

 

ภาพท่ี 6 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ประเภทภาพถ่ายตดักราฟฟิก  

(ข่าวชาวบ้านจ้ี! ปลด นายก อบต.ค้อวงั เหตรุกุท่ีดินสาธารณะ  ทางช่อง Spring News  

วนัท่ี 1 กนัยายน 2559) 
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3.2.6) เน้ือหาทีเ่กดิจากการรว่มกนัทาํขา่วระหว่างสื่อมวลชน และพลเมอืง เป็นการ

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการผลติ ขา่ว โดยอาจนําเสนอเรือ่งราวต่าง  ๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

ทอ้งถิน่ ไมว่่าจะเป็น ขา่วกจิกรรมทางสงัคม ขา่วภมูปิญัญาชาวบา้นหรอืการรายงานเหตุการณ์ต่าง  ๆ   

ทีเ่กดิขึน้ ทัง้ในรปู แบบของขา่วสัน้และสกู๊ปขา่วเพื่อส่งมาใหท้างสถานีทาํการเผยแพรสู่่สาธารณะต่อไป  

ส่วนมาก พบใน ช่อง ThaiPBS เพราะมกีารรายงานขา่วของนกัขา่วพลเมอืง แมจ้ะไมไ่ดม้า จากสื่อ

ออนไลน์ทัง้หมด แต่เป็นประเภทเน้ือหาทีส่ะทอ้นกระบวนการการสรา้งการมสี่วนรว่มระหว่างผูผ้ลติสื่อ

และประชาชนในสงัคม 

3.2.7) ประสบการณ์ เป็นการประมวลเรือ่งราวจาก เน้ือหาที่ ผูใ้ชส้ื่ อเล่าเรือ่ง

ประสบการณ์เกีย่วกบัเหตุการณ์ ต่าง  ๆ รวมทัง้  เรือ่งราวทีต่อ้งการความช่วยเหลอืทีม่กีารส่งต่อกนั

เพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมบางอยา่งเช่น การแสดงความเหน็ การช่วยเหลอื หรอืการระดมขอ้มลู 

 

ภาพท่ี 7 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ประเภทประสบการณ์ (รายการไขปมข่าว 

ตอน ฆ่าตบตา ทางช่อง Spring News วนัท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

เมือ่จาํแนกขอ้มลูตามลกัษณะของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีพ่บในขา่วของแต่ละสถานี พบสดัส่วน

การใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกใชป้ระเภท UGC ทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี  

1) ช่อง 3HD มกีารใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์หลากหลายรปูแบบ รปูแบบทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอื 

ภาพจากเหตุการณ์ และรองลงมาตามลาํดบัจากคลปิวดิโีอ การใชป้ระสบการณ์ กระแสการพดูคุยบนโลก

ออนไลน์ ความคดิเหน็ และกราฟิกภาพตดัต่อ  
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2) ช่อง MCOT ใชภ้าพและคลปิมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั และพบการใชข้อ้มลูกราฟิกซึง่

มากจากแหล่งขอ้มลูโลกออนไลน์ดว้ย  

3) ช่อง PPTV36HD พบการใชค้ลปิวดิโีอมากทีสุ่ด มกีารใชภ้าพและกระแสการพดูคุย

บา้งแต่ในปรมิาณทีน้่อย  

4) ช่อง ThaiPBS TNN24 และ Voice TV เลอืกใชค้ลปิ และภาพเพื่อประกอ บการ

รายงานขา่วมากทีสุ่ด 

5) ช่อง Spring News ใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทุกประเภทโดยเน้นความคดิเหน็ การใช้

ภาพ คลปิวดิโีอ และกราฟิก เป็นหลกั  

6) ช่องไทยรฐัทวี ีใชค้ลปิมากทีสุ่ด รองลงมาคอืภาพ  

7) ช่องเนชัน่ทวี ีใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทุกลกัษณะ โดยใชภ้าพมากทีสุ่ด รองลงมาคอื

คลปิ ประเดน็กระแสทีค่นออนไลน์สนใจ ประสบการณ์ ความเหน็ และกราฟิก  

8) ช่อง 7 HD ซึง่เป็นช่องทีม่กีารใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์มากทีสุ่ด เน้นการเลอืกใชค้ลปิ

มากทีสุ่ด รองลงมาคอืภาพ และ ประเดน็ทีเ่ป็นกระแสวพิากษ์วจิารณ์และคนสนใจในโลกออนไลน์  

โดยสรปุ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีนํ่ามาใชป้ระกอบในขา่วส่วนมากจะเป็นคลปิและภาพที่

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวและเหตุการณ์ เป็นหลกัฐานของเรือ่ง และเป็น องคป์ระกอบทีใ่ชเ้ล่าเรือ่งใหม้คีวาม

ชดัเจนมากขึน้ ลกัษณะของการใชภ้าพและคลปิ มทีัง้ในลกัษณะการนํามาเล่า อธบิายว่ามเีหตุการณ์หรอื

ประเดน็ใดทีค่นสนใจบนสงัคมออนไลน์ รวมถงึการใชโ้ดยอธบิายประกอบขอ้มลูทีก่องบรรณาธกิาร

คน้ควา้ ลงพืน้ที ่และสมัภาษณ์ขอ้มลูไวเ้พิม่เตมิ  

ประเภทของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีเ่ป็นความคดิเหน็และประสบการณ์ นํามาจาก การโพสต์

ขอ้มลูของคนบนโลกออนไลน์ โดยสื่อนํามาขยายประเดน็เรือ่งราวต่อเพื่ออธบิายหรอืหาคาํตอบเกีย่วกบั

เรือ่งนัน้  

ทัง้น้ี  พบลกัษณะของ ภาพและ คลปิ ทีม่คีวามรนุแรงและไมเ่หมาะสมต่อการนําเสนอ                    

เช่น อุบตัเิหตุ และการทะเลาะววิาท ซึง่ใชใ้นการนําเสนอขา่วอาชญกรรมและขา่วทีอ่ยูใ่นความสนใจของ

คน แมบ้างสถานีจะมกีารเบลอภาพแต่ยงัคงมกีารเลอืกใชแ้ละวนภาพหรอืคลปิซํ้าตอกยํา้ความรนุแรง

ของเหตุการณ์ ซึง่เป็นประเดน็จรยิธรรมทีต่อ้งสรา้งมาตรฐานในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ลกัษณะ

ดงักล่าวใหช้ดัเจน 
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3.3 การอ้างอิงและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลจากส่ือออนไลน์ 

จากการศกึษา พบรปูแบบการอา้งองิและระบุแหลงทีม่าของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ 2 ลกัษณะคอื

การอา้งองิถงึดว้ยวาจาในการเล่าขา่ว  และการขึน้ขอ้ความระบุทีม่าโดยอา้งถงึบญัชผีูใ้ช ้ (Account) ของ

ผูท้ีเ่ผยแพรห่รอืเป็นเจา้ของขอ้มลู  

 

แผนภมิูท่ี 3 สดัส่วนการอ้างอิงท่ีมาข้อมลูจากส่ือออนไลน์ท่ีพบในข่าวโทรทศัน์ 

จากแผนภมูิที ่3 แสดงว่าสถานีโทรทศัน์ทุกแห่งใหค้วามสาํคญักบัการระบุ แหล่งทีม่าของขอ้มลู

จากสื่อออนไลน์มากกว่าการไมร่ะบุ แต่ทีย่งัพบลกัษณะของการไมร่ะบุคอื เป็นลกัษณะของการใชก้าร

อา้งองิเพยีงมาจาก Wikipedia, Facebook หรอื YouTube ซึง่ไมใ่ชต้น้ทางหรอืชื่อเจา้ของทีเ่ป็นผูส้รา้ง

หรอืผูเ้ผยแพรเ่น้ือหานัน้ ซึง่สะท้อนว่า สื่ออาจเพยีงแค่ดวู่า พบขอ้มลูนัน้ จากทีใ่ด โดยไมไ่ดต้รวจสอบ 

หรอืตดิต่อเพื่อประสานหาเจา้ของหรอืตน้ทางของการเผยแพรโ่ดยละเอยีด  รวมถงึบางขอ้มลู เป็นขอ้มลู

ส่งต่อมาจากภาพของ CCTV ซึง่กจ็ะเป็นการอา้งองิว่า ภาพ CCTV มากกว่าทีจ่ะบอกว่าคลปิจาก CCTV 

นัน้เผยแพรโ่ดยใคร ส่วนภาพและวดีโีอทีม่าจาก YouTube และเวบ็ไซตต่์างๆ รวมไปถงึภาพเหตุการณ์

จรงิทีม่าจากกลอ้งตดิหน้ารถยนต ์สื่อจะอา้งองิชื่อแพลตฟอรม์หรอืไมม่กีารอา้งองิระบุผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลู  

และกล่าวในขา่วเพยีงว่าเป็นขอ้มลูทีม่าจากโลกออนไลน์ 
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ภาพท่ี 8 ตวัอย่างการอ้างอิงข้อมลูท่ีปรากฏในข่าว -  อ้างอิงจาก YouTube พร้อมระบช่ืุอบญัชี

เจ้าของ  

(ข่าวลิงสวนสตัวส์หรฐัฯ หงุดหงิดปาอจุจาระใส่นักท่องเท่ียว ทางช่อง PPTV 36HD  

วนัท่ี 21 สิงหาคม 2559) 

 

 

ภาพท่ี 9 ตวัอย่างการอ้างอิงข้อมลูท่ีปรากฎในข่าว – ขอบคณุแหล่งท่ีมาเจ้าของภาพ  

(ข่าวชาวเน็ตแห่แชร!์ ภาพวิกฤตฝนถล่ม น้ําไหลท่วม รพ.ร้อยเอด็ อพยพผูป่้วยวุ่น  

ทางช่อง 7 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2559) 
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ทัง้น้ี เมือ่ วเิคราะหข์อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีม่กีารใชใ้นงานขา่วจาํนวน 481 ขอ้มลู  พบว่าสื่อใช้

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีไ่ดม้าจาก เฟซบุ๊คบญัชสี่วนบุคคล เฟซบุ๊คเพจสาธารณะ และเฟซบุ๊คของผูท้รง

อทิธพิลบนโลกออนไลน์ (หมายถงึผูท้ีม่ผีูต้ดิตามจาํนวนมากกว่า 100,000 ขึน้ไป) ช่องทาง YouTube 

ช่องทาง Blog แอพพลเิคชัน่ LINE กระทูห้รอืเวบ็บอรด์ต่างๆ โดยเฉพาะพนัทปิ ช่องทางทวติเตอร ์

อนิสตาแกรม และเวบ็ไซตต่์าง ๆ เช่น Wikipedia หรอืเวบ็ไซตเ์ฉพาะเรือ่ง  

 

แผนภมิูท่ี 4 สดัส่วนรวมของท่ีมาของข้อมลูจากส่ือออนไลน์ท่ีพบในข่าวโทรทศัน์ 

 จากแผนภมูทิี ่4 แสดงใหเ้หน็ว่าทีม่าของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีนํ่ามาใชใ้นรายการโทรทศัน์ ดงัน้ี 

3.3.1) แหล่งทีม่าจาก เฟซบุ๊ค  (Facebook) แบ่งเป็นเฟซบุ๊คบญัชสี่วนบุคคล 

เฟซบุ๊คเพจต่างๆ และเฟซบุ๊คผูท้รงอทิธพิลบนโลกออนไลน์  

เฟซบุ๊คบญัชสี่วนบุคคล ทีเ่ป็นเจา้ของเน้ือหา เช่น บุคคลทีโ่พสตข์อ้ความ 

ภาพ และคลปิ ทีค่นบนโลกออนไลน์ใหค้วามสนใจ พบการนํามาใชใ้นขา่วสงัคม อาชญากรรม            

และภยัพบิตัิ  เป็นหลกั เช่น คลปิวิดโีอเหตุการณ์ทีเ่ป็นภยัต่อสงัคมหรอือุบตัเิหตุ ขอ้ความแสดงความ

คดิเหน็ต่อประเดน็ใดประเดน็หน่ึง ภาพเหตุการณ์ภยัพบิตัต่ิาง  ๆ และภาพส่วนตวัของผู้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
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เหตุการณ์และเรือ่งราว  เป็นตน้ ลกัษณะการนํามาใชพ้บการแคปหน้าจอภาพการโพสตข์อ้ความของ

บุคคลบนเฟซบุ๊คมาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการเล่าเรือ่งนัน้ 

 

ภาพท่ี 10 ตวัอย่างแหล่งท่ีมาข้อมลูจากเฟซบุค๊  

(ข่าว 3 สาวโต้ข่าวขอรบับริจาค ทางช่องไทยรฐัทีวี วนัท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

ขอ้มลูจากเฟซบุ๊ค เพจต่างๆ ส่วนมากจะพบในรปูแบบของขอ้ความและ

รปูภาพทีถู่กแชรข์อ้มลูส่งต่อกนัมาแลว้เกดิเป็นกระแสสงัคม ผูค้นใหค้วามสนใจต่อป ระเดน็ดงักล่าวเป็น

จาํนวนมาก มทีัง้รปูแบบของคลปิวิ ดโีอ ภาพ  และขอ้ความต่าง  ๆ เช่น คลปิพากษ์เสยีงโปเกมอ่นของ

วยัรุน่คนหน่ึงทีถู่กโพสตบ์นแฟนเพจดงั ชื่อYoulike คลปิเดด็ หรอืคลปิเตอืนภยัไขป่ลอม ทีค่นในโลก

ออนไลน์ตัง้ข้ อสงัเกตว่ามคีวาม จรงิเทจ็ประการใด สื่อบางสาํนกั ดงึขอ้มลูจากส่วนน้ีไปต่อยอดประเดน็

เพื่อตอบคาํถามประชาชน 

 

ภาพท่ี 11 ตวัอย่างแหล่งท่ีมาข้อมลูออนไลน์ – จากเฟซบุค๊  

(ข่าวกลุ่มนักปัน่พลเมืองดี ช่วยชีวิตสาวถกูโจชิ๋งทรพัยห์วิดโดนข่มขืน  ทางช่อง PPTV36HD  

วนัท่ี 21 สิงหาคม 2559) 
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 ขอ้มลูจาก เฟซบุ๊ค ผูท้ีท่รงอทิธพิล หมายถงึ บุคคลที่ เป็นทีรู่จ้กั เป็นผูนํ้า

ความคดิ  และเป็นผูท้ีม่คีนตดิตามมากกว่า 100,000 คนขึน้ไป  ขอ้มลูทีพ่บว่ามกีารนํามาใชใ้นการ

รายงานขา่ว ไดแ้ก่ ประเดน็เรือ่งการเมอืง  ประเดน็เชงิสงัคมและสิง่ทีค่นสนใจ และประเดน็ความขดัแยง้ 

การเผยแพรค่ลปิวดีโีอ รปูภาพหรอืขอ้ความขอ งเน็ตไอดอลจนเกดิเป็นกระแสสงัคม เช่น การแส ดง

ความสามารถของบุคคล 

 

ภาพท่ี 12 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ประเภทคลิปวิดีโอ – คลิปแสดงความสามารถ  

(ข่าวนิว AF7 เลียนเสียงโปเกมอน ทางช่อง ไทยรฐัทีวี วนัท่ี 17 สิงหาคม 2559) 

 3.3.2) ขอ้มลูจาก YouTube สื่อนําคลปิประเภทต่างๆ จาก YouTube มาใช้

ประกอบในการรายงานขา่ว เช่น คลปิเหตุการณ์ คลปิแสดงความสามารถ คลปิเรือ่ง แปลก คลปิเรือ่งราว

สนุกสนาน หรอืน่ารกั คลปิวดิโีอประเดน็กระแสทีค่นออนไลน์สนใจ คลปิทีม่เีน้ือหาเชื่อมโยงกบัขา่ว

หรอืสกู๊ปขา่วทีท่าํ เช่น คลปิกฬีาชกมวย หรอืคลปิการนวดแผนไทย  เพื่อนํามายกตัวอยา่งประกอบการ

อธบิาย 

 

ภาพท่ี 13 ตวัอย่างข้อมลูจาก YouTube (ข่าวนวดแผนไทยร้องผูต้รวจการฯ กม.สาธารณสขุ    

ขดัรฐัธรรมนูญ ทางช่อง Spring News วนัท่ี 24 สิงหาคม 2559) 
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3.3.3) ขอ้มลูทีม่าจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) พบมากในขา่วอาชญกรรม เช่น เรือ่ง

การโจรกรรม อุบตัเิหตุ หรอืคนหาย  

3.3.4) ขอ้มลูจากบลอ็ก (Blog) เป็นลกัษณะของบทความเกีย่วกบัเรือ่งเฉพาะทาง 

ซึง่ผูเ้ขยีนมคีวามรูห้รอืความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น หรอืเป็นขอ้มลูการบนัทกึเรือ่งราวต่าง  ๆ ของบุคคล 

ตวัอยา่งของเครอืเนชัน่ มกีารนําขอ้มลูจากเวบ็บลอ็ค OKnation.net มาต่อยอดรายงานทางช่องเนชัน่ทวี ี

3.3.5) ขอ้มลูจากอนิสตราแกรม (Instagram) ส่วนใหญ่ทีพ่บจะเป็นภาพของดาราที่

มชีื่อเสยี ง หรอืบุคคลสาํคญั ในสงัคม การนําภาพมาใช้ และบอกเล่าว่า ไปตามสิง่ทีเ่หน็ จากการโพสต์

เท่านัน้ ไมไ่ดม้กีารต่อยอดประเดน็หรอืหาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

3.3.6) ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ (Website) เป็นขอ้มลู เอกสาร และประกาศจาก

แหล่งทีม่าทางการ หรอืเวบ็ไซตเ์ฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ขา่วนัน้  

3.3.7) ขอ้มลูจากกระทู้  (Webboard) โดยเฉพาะกระทูพ้นัทปิ ซึง่มกัมกีารเปิด

ประเดน็ และมกีารอภปิรายอยา่งกวา้งขวางบนโลก ออนไลน์ เมือ่เป็นกระแสการพดูถงึ สื่อจะนําไป            

ขยายความต่อในขา่ว และใชภ้าพของกระทูท้ีม่กีารแสดงความคดิเหน็ประกอบการรายงานขา่ว 

 

ภาพท่ี 14 ตวัอย่างข้อมลูจากพนัทิป และกล่องวงจรปิด  

(ข่าวร้องโซเชียลสาวขโมยตุ้มหเูพชรสวารอฟสกี  ทางช่องไทยรฐัทีวี วนัท่ี 1 กนัยายน 2559) 

3.3.8) ขอ้มลูจากทวติเตอร์ (Twitter) ส่วนใหญ่เป็นขอ้ความทีม่กีารตดิ  Hashtag 

กนัจนเป็นกระแสสงัคม หรอื ขอ้มลูเหตุการณ์จากพืน้ที ่ณ เวลาทีเ่กดิเหตุ เช่น น้ําท่วม ภยัพบิตั ิ

อุบตัเิหตุ  



| 54 
 

3.3.9) ขอ้มลูจากแอพพลเิคชัน่ LINE เป็นขอ้มลูทีม่กีารส่งต่อกนัมาในกลุ่มต่าง  ๆ 

ใน LINE ทัง้คลปิวดีโีอ ภาพ และขอ้ความเตอืนภยัในเรือ่งต่าง ๆ  

3.3.10) ขอ้มลูทีร่ะบุแหล่งทีม่าไมไ่ด ้ โดยอาจเป็นขอ้มลูทีม่าจากตวับุคคล ถูกส่ง

ต่อมาเป็นการส่วนตวั เช่น ภาพอุบตัเิหตุจากมลูนิธกิูภ้ยั จากเจา้หน้าทีด่บัเพลงิ หรอืขอ้มลูทีผู่ใ้ชส้ื่อ

ออนไลน์ส่งใหส้ื่อโดยตรง แต่ไมม่กีารระบุทีม่าของขอ้มลูทีช่ดัเจน มเีพยีงการอา้งถงึในขา่วว่าเป็นขอ้มลูที่

มกีารส่งต่อกนับนโลกออนไลน์ 

 ทัง้น้ี จากการวเิคราะหต์วัอยา่งขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีเ่กบ็ไดใ้นการศกึษาวจิยัน้ีพบว่า  ขอ้มลูที่

ไดน่้าจะมาจาก การมอนิเตอร์  คอื การตดิตามขอ้มลูบนสื่อสงัคมผ่านช่องทางต่าง  ๆ ในประเดน็ทีม่คีน

สนใจ และการคน้หาขอ้มลูจากแพลตฟอรม์ต่าง  ๆ เช่น จาก Hashtag ทีต่ดิอนัดบั หรอื การคน้ขอ้มลูใน

เวบ็บอรด์ต่าง ๆ เป็นตน้ กองบรรณาธกิารจะรวบรวมและคดัเลอืกประเดน็ที่ เกาะกระแสความสนใจ หรอื

หาเน้ือหาทีจ่ะใชป้ระกอบในการรายงานขา่วใหม้คีวามชดัเจนขึน้ ทัง้น้ี พบลกัษณะของการมสี่วนรว่ม 

การระดมขอ้มลูและระบุถงึกระบวนการไดข้อ้มลูโดยการทาํงานรว่มกนัระหว่างสื่อและพลเมอืง บา้งแต่ใน

สดัส่วนทีน้่อย 
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3.4 รปูแบบการนําเสนอข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในข่าวโทรทศัน์ 

จากการศกึษาพบว่า มรีปูแบบในการนําเสนอขอ้มลู 3 ลกัษณะ คอื 

1) นําเสนอโดยไม่ต่อยอด (Copy) หมายถงึ นําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชเ้พื่อเล่า

เรือ่งเหตุการณ์ หรอื ประเดน็ทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดยไมไ่ดต่้อยอดประเดน็เพิม่เตมิ ใชช้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์เป็นตวัเดนิเรือ่งในการเล่าเรือ่งบอกเล่าเหตุการณ์ 

2) นําเสนอโดยใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์เป็นเบาะแสข่าว (Hint) หมายถงึ นําขอ้มลู

จากสื่อออนไลน์มาเป็นประเดน็ขา่ว และทาํเน้ือหาเพื่อเล่าและอธบิายประเดน็ โดยใหผู้ส้ ื่อขา่วลงพืน้ที่

เกบ็ขอ้มลู สมัภาษณ์ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูเ้ชีย่วชาญ ในประเดน็ นัน้  โดยไมไ่ดใ้ชข้อ้มลูภาพ เสยีง           

คลปิใด ๆ จากออนไลน์มานําเสนอในขา่ว แต่มี การอา้งถงึว่าเป็นกระแสการพดูถงึ หรอื การถกเถยีงกนั

บนโลกออนไลน์  

3) นําเสนอโดยมีการต่อยอดประเดน็ในการอธิบาย  (Adapt) หมายถงึ การนํา

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชร้ายงานขา่ว โดยมกีารต่อยอดประเดน็เพื่ออธบิายมมุมองต่าง  ๆ ดว้ยการทาํ

ขา่วเชงิลกึ การสมัภาษณ์ การอภปิราย หรอืการขยายต่อประเดน็จากการคน้ควา้และทาํขอ้มลูเพิ่ มเตมิ

ของผูส้ ื่อขา่วและกองบรรณาธิ การ มกีารนําขอ้มลู  ภาพ คลปิ กราฟิก ความเหน็ ประสบการณ์ มาใช้

ประกอบในกายรายงานขา่วนัน้ดว้ย  

ทัง้น้ี การวเิคราะหร์ปูแบบการนําเสนอขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทัง้ 3 รปูแบบจะนําไปสู่ขอ้เสนอใ น

การใชป้ระโยชน์ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในบทที ่5 ต่อไป 
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  แผนภมิูท่ี 5 แสดงวิธีการนําข้อมลูจากส่ือออนไลน์มาใช้เผยแพร่ในข่าวของสถานีโทรทศัน์ 

 จากการวเิคราะหเ์น้ือหา  พบว่า สถานีโทรทศัน์ส่วนใหญ่ นําเสนอขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ใน

ลกัษณะการนําเสนอโดยไมต่่อยอด (Copy) คอื หยบิยกภาพ คลปิวดีโีอหรอืขอ้ความต่าง  ๆ มาบอกเล่า

ตามสิง่ทีเ่หน็ และไมม่บีรบิทเพิม่เตมิ เช่น ความเหน็บนเฟซบุ๊ก โดยไมไ่ดม้บีรบิทหรอือธบิายเพิม่เตมิ 

ยกเวน้ช่อง PPTV 36HD ทีม่กีารใชข้อ้มลูนําเสนอแบบต่อยอดมากกว่ารปูแบบอื่น ๆ 

รองลงมาคื อ รปูแบบการ นําเสนอโดยมกีารต่อยอดประเดน็ในการอธบิาย (Adapt) คอืมกีาร

ดดัแปลง ตดัต่อ เพิม่เตมิ หรอืทาํองคป์ระกอบเพิม่ เพื่อใช้ ในการอธบิายเรือ่งราว เป็นการเอา ขอ้มลูจาก

ออนไลน์มาเพยีงประกอบในขา่ว แต่เน้นเน้ือหาทีท่าํเพิม่เตมิโดยผูส้ ื่อขา่วเอง  
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ตวัอยา่ง รปูของนกัศกึษาทีพ่กิารแต่เรยีนด ีซึง่กม็คีนบน โลกออนไลน์แชรต่์อ  ๆ กนัมาจนเกดิ

เป็นกระแส สื่อจงึหยบิมาต่อยอดประเดน็ หาขอ้มลูเพิม่โดยการสมัภาษณ์เจาะลกึเบือ้งหลงัชวีติของ

นกัศกึษาพกิาร นําเสนอใหเ้หน็มมุมองในการใชช้วีติ และการปรบัตวัในเรือ่งต่าง ๆ  

ตวัอยา่ง การโพส ตข์อ้ความการหายตวัไปของหญงิสาว สื่อ นําไปสบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ และ

ตดิตามคดจีากตํารวจพบว่าเสยีชวีติแลว้ และมกีารอธบิายทีม่าทีไ่ปของเรือ่งราว  

 

ภาพท่ี 15 ตวัอย่างการพฒันาอธิบายข้อมลูจาก UGC เพ่ิมเติมในข่าว  

(สกูป๊ “ฆ่า ตบตา” รายการไขปมข่าว  ทางช่อง Spring News วนัท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

 

 

 



| 58 
 

ส่วนรปูแบบการนําเสนอโดยใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์เป็น เบาะแสขา่ว  (Hint) คอืเป็นการใช้

ประเดน็จากขอ้มลูจากออนไลน์ มกีารอา้งถงึ แต่ไมป่รากฎ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในขา่ว โดยมากจะเป็น

ในประเดน็และกระแส ทีผู่ส้ ื่อขา่วนําไปต่อยอดหามมุมองเพิม่เตมิ 

ตวัอยา่ง มกีารพดูถงึประเดน็ผูป้ระกอบการประทว้งกฏหมายสาธารณสุขเกีย่วกบัการนวดแผน

ไทย แต่ไมพ่บการใช ้ ขอ้มลูจากออนไลน์  มเีพยีงรปูของแหล่งขา่วซึง่เป็นการสมัภาษณ์สดทางโทรศพัท์

ผ่านรายการและคลปิการนวดแผนไทยเท่านัน้ แต่ไมม่ีขอ้มลูจากออนไลน์ของการประทว้งหรอืยืน่คาํรอ้ง

ต่อกฎหมายแต่อยา่งใด 

 จากรปูแบบการนําเสนอวเิคราะหไ์ดว้่า  สื่อยงัใหค้วามสาํคญักบัการนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มา

นําเสนอเพื่อใหท้นัต่อเหตุการณ์ และตอบสนองความสนใจของสงัคมต่อประเดน็ทีม่คีวามใกลช้ดิและอาจ

มผีลกระทบต่อมติทิางสงัคม โดยนําขอ้มลูจากออนไลน์มาเสนอใหรู้ว้่าเกดิอะไรขึน้ เล่าเกีย่วกบักระแส

และการแสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็นัน้ โดยไมไ่ด้เน้นการอธบิายหรอืต่อยอด  ประเดน็สาํคญัทีพ่บจาก

รปูแบบการใช ้UGC คอื 

1) การใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในบางเรือ่งอาจตอ้งการคาํอธบิาย การขยายประเดน็          

และเจาะลกึขอ้มลูเพิม่เตมิจะทาํใหม้ปีระโยชน์ในเชงิการแกไ้ขปญัหา อธบิายความเขา้ใจ หรอืขบัเคลื่ อน

ประเดน็ได ้แต่สื่อยงัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีอ่ยูใ่นความสนใจของคนอยา่งเตม็

ประสทิธภิาพ อาท ิคลปิอุบตัเิหตุ แทนทีจ่ะนําเสนอเพยีงบอกเล่าเหตุการณ์ ควรมกีารอธบิายถงึสาเหตุที่

แทจ้รงิของการเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อนําไปสู่การหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขจากตน้เหตุ 

2) การนําขอ้มลูจาก สื่อออนไลน์มานําเสนอโดยเล่า เพยีง ว่าเกดิอะไรขึน้เพื่อเกาะ

สถานการณ์ทีม่กีระแสความสนใจของคนเป็นจดุหน่ึงทีท่าํใหส้ื่อ อาจไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์เรือ่งการ

ตามกระแสบนออนไลน์ และคนตัง้คาํถามต่อการทาํหน้าทีส่ ื่อที่ควรทาํมากกว่าการตดิตามขอ้มลูจ ากโลก

ออนไลน์  

อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์บางประเภทเช่น ขอ้มลู ณ จดุเกดิเหตุ และสถานการณ์

เฉพาะหน้ามกีารนํามาใชอ้ยา่งรวดเรว็และทาํใหค้นสามารถตดิตามสถานการณ์ได ้เช่น เหตุการณ์น้ําท่วม 

เป็นตน้ ซึง่มปีระโยชน์ต่อการรายงานสถานการณ์ใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 
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 ทัง้น้ี การนําเสนอทีต่่อยอดประเดน็ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มกีระบวนการทีท่าํได ้3 ลกัษณะคอื 

1) ผูส้ ื่อขา่ว สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ สมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ พยานของ

เหตุการณ์ และผูเ้กีย่วขอ้งในมมุต่าง ๆ เพื่อใหข้อ้มลูทีร่อบดา้นมากขึน้  

2) ผูส้ ื่อขา่วลงสาํรวจพืน้ทีเ่กดิเหตุ หรอื สถานทีท่ีม่กีารพดูถงึในประเดน็ ทีเ่ป็นกระแส

ออนไลน์  

3) ผูส้ ื่อขา่วหามมุมองในการอธบิายเรือ่งจากมมุต่าง  ๆ ทีข่ยายประเดน็ให้ เป็นเรือ่งที่

ใกลช้ดิและมผีลกระทบต่อ คนส่วนใหญ่ในสงัคม หรอื มมีติทิีห่าคาํอธบิายได้ เชงิระบบ และโครงสร้ างใน

สงัคม เพื่อหาคาํอธบิาย และทางแกไ้ข ส่วนเรือ่งราวดีๆ  ก็ตอ้งไดร้บัการส่งเสรมิ พฒันา และสนบัสนุน

อยา่งจรงิจงั  

ตวัอยา่ง กรณคีนฆา่ตวัตาย มกีารขยายประเดน็เชงิจติวทิยาเพื่อหาทางป้องกนัและแกไ้ข หรอื 

ประเดน็ความขดัแยง้ในเรือ่งการจดัผงัเมอืงขยายประเดน็สู่การเปิดพืน้ทีใ่นสื่อใหแ้ต่ละฝา่ยไดแ้สดงขอ้มลู

และความคดิเหน็เพื่อประกอบการตดัสนิใจของสงัคม  

 

ภาพท่ี 16 ตวัอย่างการพฒันาอธิบายข้อมลูจาก UGC เพ่ิมเติมในข่าว (สกูป๊ “ฆ่าตวัตาย ความ

สญูเสียท่ีป้องกนัได้” รายการ TNN Life News  ช่อง TNN24 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2559) 

ลกัษณะการนําเสนอดว้ยการต่อยอดขอ้มลูน้ี เป็นการขยายผลการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ใหส้ามารถเชื่อมโยงประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อคนในสงัคมไดม้ากยิง่ขึน้ เมือ่ผนวกกบัความสนใจ

ของคนต่อประเดน็ทีเ่ป็นกระแสแลว้บนสื่อออนไลน์ จะสามารถดงึคนใหเ้ขา้สู่การรบัขอ้มลูขา่ว สารในเชงิ

ลกึทีจ่าํเป็นตอ้งรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนัน้ไดม้ากขึน้  
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3.5 ลกัษณะของการใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในข่าวโทรทศัน์ 

 ลกัษณะของการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วโทรทศัน์ สะทอ้นบทบาทของสื่อในการกําหนด

วาระขา่วสารและทศิทางการรบัรูข้องคนในสงัคมต่อประเดน็ทีนํ่ารายงานข่ าว ลกัษณะของการใชข้อ้มลู 

UGC แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คอื  

1) ลกัษณะการนําเสนอเพื่อใหข้อ้มลู เป็นลกัษณะของการนําเสนอเพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบั

เรือ่งราว เน้นขอ้เทจ็จรงิของเหตุการณ์ในการนําเสนอ 

2) ลกัษณะการนําเสนอเพื่อสะทอ้นอารมณ์ความรูส้กึของคนและเหตุการณ์  เป็นลกัษณะ

การนําเสนอทีก่ระตุน้ความรูส้กึต่อเรือ่งราวทีนํ่าเสนอ  และเน้นการเลอืกใชข้อ้มลูทีส่ะทอ้นถงึอารมณ์จาก

เรือ่งราว  

3) ลกัษณะการนําเสนอเพื่อ สะทอ้นการแสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็และเหตุการณ์    

เป็นลกัษณะของการรวบรวมความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง และมมุมองของคนทีเ่กีย่วขอ้งกั บประเดน็มา

นําเสนอ 

 

แผนภมิูท่ี 6 ลกัษณะของการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ในข่าวโทรทศัน์  
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จากแผนภมูทิี ่6 แสดงลกัษณะการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วโทรทศัน์ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

3.5.1) ลกัษณะ การนําเสนอส่วนใหญ่นํามาใชเ้พื่อใหข้อ้มลูขา่วสาร โดยบอก

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลูดา้นต่าง  ๆ เกีย่วกบัสถานการณ์ เป้าหมายเพื่อใหรู้แ้ละ

เขา้ใจความเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีนํ่าเสนอ โดยจากแผนภมูทิี ่ 6 จะเหน็ว่า สถานีโทรทศัน์ดจิทิลั

เน้นการนําเสนอเพื่อใหข้อ้มลู ยกเวน้ไทยรฐัทวี ีทีเ่น้นการแสดงความคดิเหน็เป็นหลกั 

 

ภาพท่ี 17 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูจากออนไลน์เพ่ือบอกให้ข้อมลูข้อเทจ็จริง (ข่าวสาวท้อง 6 เดือน         

ก่อเหตฉุกทอง สารภาพอ้างตกงาน สามีเสียชีวิต เตรียมเงินไว้คลอดลกู MCOT                      

วนัท่ี 1 กนัยายน 2559) 

3.5.2) ลกัษณะการนําเสนอเพื่อสะทอ้นการแสดงความคดิเหน็ เป็นการเปิดพืน้ที่ให้

แสดงความคดิเหน็จากหลายมมุมอง  การนําเสนอลกัษณะน้ีจะนํา  UGC มาประกอบการนําเสนอขอ้มลู 

เพื่อขยายประเดน็ในทศิทางทีส่ะทอ้นมมุมองของคนหลากหลายกลุ่ม  

 

ภาพท่ี 18 ตวัอย่างลกัษณะการใช้ข้อมลูจากออนไลน์เพ่ือสะท้อนความรู้สึกของชุมชน             

(พลิกปมข่าว: ป้อมมหากาพย ์ป้อมมหากาฬ ทางช่อง ThaiPBS 22 สิงหาคม 2559) 
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3.5.3) ลกัษณะการนําเสนอเพื่อสะทอ้นอารมณ์และ กระตุน้ความรูส้กึ  ส่วนมากเป็น

เรือ่งทีม่ผีลกระทบกบัคน หรอืมผีูไ้ดร้บัผลกระทบ จากเหตุการณ์  เช่น อุบตัเิหตุ และความสญูเสยี      

การนําเสนออารมณ์ในบางเรือ่งพบว่า นําไปสู่การตัง้ประเดน็ถกเถยีงเพื่อหาคาํตอบไดด้ว้ย อยา่งไรกต็าม 

ขอ้พงึระวงัของการนําเสนอโดยเน้นการสะทอ้นอารมณ์ความรูส้กึ ถา้ไมม่กีารใหบ้รบิทและอธบิาย

เพิม่เตมิจะเป็นเพยีงการกระตุน้ ความรูส้กึของคนในสงัคมและบางเรือ่งมคีวามเสีย่งต่ออารมณ์ทีร่นุแรง 

ขดัแยง้ และสรา้งความเกลยีดชงัในสงัคม  โดยช่องทีม่กีารใชเ้พื่อสะทอ้นอารมณ์ของเหตุการณ์        

ตามสดัส่วนทีพ่บการใช้  UGC ในลกัษณะการนําเสนอเพื่อสะทอ้นอารมณ์และกระตุน้ความรูส้กึ  มดีงัน้ี 

ช่องไทยพีบเีอส เนชัน่ทวี ีไทยรฐัทวี ี Voice TV TNN24 Spring News และ PPTV36HD ส่วนช่อง 3HD 

และ MCOT ไมพ่บการนําเสนอโทนสะทอ้นอารมณ์ความรูส้กึของเหตุการณ์  

 

ภาพท่ี 19 ตวัอย่างลกัษณะการใช้ข้อมลูจากออนไลน์เพ่ือสะท้อนความรู้สึกของเหตกุารณ์           

(ข่าวฆ่าตวัตายความสญูเสียท่ีป้องกนัได้ ทางช่อง TNN24 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2559) 

 ทัง้น้ี จากการวเิคราะหพ์บว่า ลกัษณะการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วโทรทศัน์ สามารถ

กําหนดทศิทางความเหน็ของสงัคมต่อประเดน็ได ้ถา้เลอืก ใช้ลกัษณะการสะทอ้นมมุมองของเรือ่งให้ เป็น

ประโยชน์ต่อการนําเสนอประเดน็ ผนวกกบัรปูแบบ การนําเสนอ ขา่ว ทาํให้พฒันาสู่ข ัน้ ตอนของการให้

คาํอธบิาย ขยายประเดน็ หาทางออก หรอืส่งเสรมิการพฒันา ได้ เป็นการ ใชป้ระโยชน์ จากขอ้มลูสื่อ

ออนไลน์ทีม่ผีลกระทบต่อสงัคมอยา่งเตม็ที ่
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3.6 ประเภทข่าวท่ีพบการใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ 

 

แผนภมิูท่ี 7 ประเภทข่าวโทรทศัน์ท่ีพบการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

 จากจาํนวนขา่วทัง้หมด 374 ชิน้ เมือ่จาํแนกตามประเภทขา่วพบ ประเภทขา่วทีใ่ชข้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ เรยีงตามลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 

3.6.1) ขา่วอาชญากรรม  ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีใ่ชค้อื เบาะแสเรือ่งราวคนหาย 

การตามหาคน ภาพวงจรปิด ภาพเหตุการณ์อุบตัเิหตุต่างๆ นํามาใชใ้นขา่วอ่านและเล่าขา่วเพื่อ บอก

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยเล่าเรือ่งตามสิง่ทีป่รากฎในขอ้มลูทีม่าจากสื่อออนไลน์ ส่วนการรายงานแบบสกู๊ป

ขา่วเชงิสบืสวนสอบสวน ใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์เพื่อขยายประเดน็ในการหาคาํตอบของเหตุการณ์ 

 

ภาพท่ี 20 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (กล้องวงจรปิด) ท่ีใช้ในข่าวอาชาญกรรม  

(ข่าวจบัครใูหญ่ยิงน้องสาวคาห้างย่านบางพลี ทางช่องเนชัน่ทีวี 19 สิงหาคม 2559) 
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ภาพท่ี 21 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (ภาพถ่าย) ท่ีใช้ในข่าวอาชญกรรม                                 

(ข่าวสาวเครียดอกหกั นัง่ริมระเบียงชัน้ 20 ห้างดงัย่านป่ินเกล้าสดุหวาดเสียว                                   

ทางช่อง 3HD วนัท่ี 26 สิงหาคม 2559) 

3.6.2) ขา่วสงัคม พบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์เพื่อ เล่าเหตุการณ์ทีเ่ป็นประเดน็

ทางสงัคม  เหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบกบัคนในสงัคม ประเดน็ความคดิเหน็ต่อเหตุการณ์ในสงัคม และ

เรือ่งราวด ีๆ ทีม่ผีลต่อการพฒันาเชงิสงัคม โดยมลีกัษณะของการใชภ้าพ คลปิ และความคดิเหน็ของคน

บนโลกออนไลน์ประกอบในการเล่าอธบิายเรือ่ง  

 

ภาพท่ี 22 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (โพสตเ์พจเฟซบุค๊) ในข่าวสงัคม  

(ข่าวเปิดภาพภทูบัเบิก ในระยะเวลาเพียง 6 ปี ถกูนายทุนสร้างรีสอรต์แทบไม่เหลือธรรมชาติ   

ทางช่อง 7 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2559) 
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ภาพท่ี 23 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (ข้อความแสดงความคิดเหน็) ในข่าวสงัคม  

(ข่าวตามยึดทรพัยท์นัตแพทยห์ญิงดลฤดีหนีทุนมหาวิทยามหิดล ล่าสดุย้ายไปสอนท่ี

มหาวิทยาลยับอสตนั ทางช่อง 3HD วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559) 

 3.6.3) ข่าวทีอ่ยูใ่นความสนใจของคน หรอื เรยีกว่า “ขา่วกระแส ” ซึง่มกีารเปิด

ประเดน็จากบนสื่อออนไลน์ มกีารแชร ์และการพดูถงึจาํนวนมาก ส่วนมากเป็นขอ้มลูซึง่มาจากเฟซบุ๊ค  

ต่าง ๆ คลปิทีม่กีารส่งต่อบนโลกออนไลน์ และกระแสการพดูถงึหรอืวพิากษ์วจิารณ์  รวมถงึเรือ่งราวของ

คนทีอ่ยูใ่นความสนใจของคนบนโลกออนไลน์ เช่น บุคคลทีป่ระสบความสาํเรจ็ บุคคลทีม่แีนวคดิน่าสนใจ 

หรอืบุคคลทีถู่กวพิากษ์วจิารณ์ในประเดน็ต่าง ๆ  

 การนําเสนอขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วประเภทน้ี ม ี3 ลกัษณะคอื 

1) การนําเสนอใหรู้ว้่าเกดิอะไรขึน้หรอืคนกําลงัสนใจเรือ่งอะไร 

2) การนําเสนอมกีารสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เจา้ของคลปิ หรอืผูท้ี่ ถูกพดูถงึในกระแส

ออนไลน์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพิม่เตมิ และขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัเรือ่งราวนัน้ 

3) การนําเสนอเชงิอธบิายและหามมุมองทีแ่ตกต่างในการอธบิายประเดน็และเรือ่งราวนัน้ 
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ภาพท่ี 24 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (ภาพถ่าย) ในข่าวท่ีอยู่ในความสนใจของคน           

(ข่าว“หมอนักบิน” ทุกหน้าท่ี...ความพยายาม สาํคญักว่าความสาํเรจ็ ทางช่อง ThaiPBS                       

วนัท่ี 2 กนัยายน 2559) 

 

 

ภาพท่ี 25 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูจากออนไลน์ (โพสตเ์ฟซบุค๊) ในข่าวท่ีอยู่ในความสนใจของคน 

(ข่าวแชรว่์อน ภาพ นศ.นอนกลางส่ีแยกเมืองเชียงใหม่ ทางช่อง 3HD วนัท่ี 28 สิงหาคม 2559) 

 

 

 

 



| 67 
 

3.6.4) ขา่วภยัพบิตัิ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ทีใ่ช้ ไดแ้ก่ ภาพและคลปิ  เพื่อบอกเล่า 

ณ เวลาทีเ่กดิเหตุ รายงานความคบืหน้าของสถานการณ์  ผลกระทบ สถานการณ์แวดลอ้ม และเรือ่งราว

ของผูท้ีเ่หน็เหตุการณ์ หรอืไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ 

 

ภาพท่ี 26 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (คลิป) ในข่าวภยัพิบติั (ข่าวแผน่ดินไหวเมียนมาเขย่า

เจดียเ์มืองพกุามพงั 94 องค ์ทางช่อง TNN24 วนัท่ี 24 สิงหาคม 2559) 

 

ภาพท่ี 27 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (คลิป) ในข่าวภยัพิบติั (ข่าวเตือนน้ําท่วม – ล้นตล่ิง   

ใน 10 จงัหวดัภาคกลาง ทางช่อง TNN24 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

3.6.5) ขา่วการเมอืง ขอ้มลูจาก สื่อออนไลน์ทีพ่บส่วนมากมาจากการโพสตข์อง         

ผูท้รงอทิธพิล นกัการเมอืง นกัวชิาการ นกัเคลื่อนไหวทางการเมอืง  โดยเป็นเรือ่ง เกีย่วกบัเหตุการณ์    

หรอืประเดน็ทางการเมอืง การแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง  และการแสดงจดุยนืทางการเมอืงต่อ

นโยบายหรอืเหตุการณ์ต่างๆ จากขอ้มลูพบสถานีโทรทศัน์บางช่องใชข้อ้มลูจากเฟซบุ๊คของนกัการเมอืง

หรอืผูข้บัเคลื่อนประเดน็ทางการเมอืง โดยไมม่กีารสมัภาษณ์บุคคลนัน้เพิม่เตมิในขา่วเดยีวกนั เป็นเพยีง

นําขอ้ความทีโ่พสตน์ัน้มาเป็นขา่ว ซึง่สะทอ้นว่า ผูข้บัเคลื่อนประเดน็ทางการเมอืงสามารถกําหนดทศิ

ทางการรบัรูข้องสงัคมไดเ้องจากการโพสตข์อ้มลูบนสื่อสงัคม 



| 68 
 

 

ภาพท่ี 28 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (ข้อความเฟซบุค๊) ในข่าวการเมือง  

(ข่าว 'วฒันา' เรียกร้อง 'ไผ ่ดาวดิน' ยติุอดอาหาร ทางช่อง VoiceTV วนัท่ี 18 สิงหาคม 2559) 

3.6.6) ขา่วเศรษฐกจิ ใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์เพื่อธบิายประเดน็เศรษฐกจิที่

เกีย่วขอ้งกบัคน การฉ้อโกง การทาํผดิ เตอืนภยั หรอื เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลกระทบต่อ             

การคา้ขาย  หรอืการทาํธุรกจิของคน รวมถงึการนําเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิต่างๆ ทีน่่าสนใจ และเป็น

กระแสบนโลกออนไลน์ จนสื่อนํามาเสนอในรายการขา่ว 

 

ภาพท่ี 29 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (โพสตเ์ฟซบุค๊ และข้อความในกล่องสนทนา)   

ในข่าวเศรษฐกิจ (ข่าวเตือนภยั! 18 มงกฎุปลอมเฟซบุก๊หลอกขายทอง เหย่ือรู้ทนัแกล้งตอกกลบั  

ทางช่องไทยรฐัทีวี วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559) 

 3.6.7) ขา่วความขดัแยง้ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีพ่บเป็นเรือ่งของการววิาท 

ความรนุแรง การตอบโตถ้กเถยีงกนัผ่านสื่อออนไลน์  ทัง้น้ี พบภาพและคลปิในบางขา่วมขีา่วรนุแรง       

และสื่อไมไ่ดใ้หบ้รบิทต่อการอธบิายขอ้มลูเหตุการณ์มากพอ และพบการนําเสนอขอ้มลู แบบวนซํ้า เป็น

การตอกยํา้ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในเหตุการณ์ 
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ภาพท่ี 30 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (คลิป) ในข่าวความขดัแย้ง (ข่าวเผยนาที ตร.รวบโจ๋ 

อาชีวะยกพวกตะลมุบอนเดือด ซดัอริคาวดัเมืองชล ช่อง 7 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559) 

 

ภาพท่ี 31 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (คลิปจากเฟซบุค๊) ในข่าวความขดัแย้ง  

(ผูใ้ช้รถฟอรด์รุ่นเฟียสต้าและโฟกสัร้องเรียนปัญหาระบบเกียรแ์ละคลทัช์  เรียกร้องบริษทัซ้ือคืน 

ออกอากาศทาง ThaiPBS วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559) 

ในขา่วประเภทอื่น  ๆ อาทิ  ขา่วเทคโนโลย ีขา่วต่างประเทศ ขา่วกฬีา ขา่วเกษตร และขา่ว

การศกึษา พบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ไมม่ากนกั ส่วนมากทีพ่บจะมลีกัษณะ ทีเ่ป็นเรือ่งซึง่ อยูใ่น

ความสนใจของคน และเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ ลกัษณะของ UGC ทีพ่บ คอื ภาพหรอืคลปิของ

บุคคลหรอืเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  บางเรือ่งเป็นเพยีง การ นําเสนอขา่ว โดยไมป่รากฎขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ เช่น คลปิ หรอื ภาพขา่ว 



| 70 
 

 

ภาพท่ี 32 ตวัอย่างข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (คลิปจาก YouTube) ในข่าวต่างประเทศ (ข่าวลิง

สวนตวส์หรฐัฯ หงุดหงิดปาอจุจาระใส่นักท่องเท่ียว ช่อง PPTV36HD วนัท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

 

ภาพท่ี 33 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (อินสตราแกรม) ในข่าวบนัเทิง/อาชญกรรม  

(ข่าวน้องสาววีเจจา๋กระโดดอาคารจอดรถห้างดงัย่านรชัโยธินเสียชีวิต  

ทางช่อง 3HD วนัท่ี 25 สิงหาคม 2559) 
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เมือ่จาํแนกขอ้มลู ประเภทขา่วทีพ่บการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ของแต่ละสถานีโทรทศัน์ดจิทิลั 

สรปุเป็นรายละเอยีดของแต่ละสถานีได ้ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 ประเภทข้อมลูจากส่ือออนไลน์หรือ UGC จาํแนกตามช่อง 

ประเภท

ข่าว 
3HD MCOT 

PPTV 

36 

Spring 

News 

ไทยรฐั 

ทีวี 

Nation 

TV 
7HD 

Thai 

PBS 

TNN 

24 

Voice 

TV 
รวม 

การเมอืง  0 0 0 3 1 0 0 3 1 17 25 

เศรษฐกจิ 0 0 2 0 0 1 2 2 3 5 15 

สงัคม 8 4 6 4 6 7 18 15 12 4 84 

อาชญากรรม 19 6 1 6 7 21 42 7 7 6 122 

คนสนใจ 15 3 2 1 6 0 11 0 21 1 60 

ภยัพบิตั ิ 4 0 0 0 0 3 12 11 2 0 32 

เทคโนโลย ี 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 

ต่างประเทศ 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 8 

กฬีา 1 0 2 0 0 2 0 1 0 2 8 

การศกึษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ความขดัแยง้ 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 10 

เกษตร 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 

 

1) ช่อง 3 HD ใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในการประกอบการรายงานขา่วอาชญากรรมมาก

ทีสุ่ด (19 ขา่ว) ส่วนใหญ่เป็นภาพเหตุการณ์จรงิจากกลอ้งวงจรปิด ภาพสเกต็ของคนรา้ย ภาพจากกลอ้ง

หน้ารถของผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ ภาพผูต้ายทีนํ่ามาจากเฟซบุ๊กส่วนตวัหรอืคนใกลช้ดิดว้ย การนํามาใชจ้ะมี

การเบลอภาพเพื่อปกปิดบางอยา่งทีไ่มเ่หมาะสม รองลงมา คอื ขา่วทีค่นสนใจ (15 ขา่ว) เป็นประเดน็

ทีม่าจากกระแสออนไลน์ มกีารส่งต่อ ๆ กนัในรปูแบบของภาพ คลปิวโีอและขอ้ความ เช่น คลปิเตอืนภยั

ไขป่ลอม หรอืภาพการแสดงความเหน็ต่อประเดน็ใดประเดน็หน่ึงที่ อยูใ่นความสนใจของสงัคม และขา่ว

สงัคม (8 ขา่ว) ทัง้แงบ่วกและแงล่บ เช่น ภาพทมีนกัเรยีนทีไ่ดร้างวลันวตักรรมจาก เฟซบุ๊คของอาจารย ์

หรอืคลปิเดก็หญงิพดูภาษาองักฤษแนะนําโรงเรยีนของตวัเอง เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงัพบในขา่วภยัพบิัต ิ

(4 ขา่ว) โดยใช้ขอ้มลูจากประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีม่าประกอบการรายงานขา่ว  และพบในขา่วต่างประเทศ

และขา่วกฬีา (ประเภทและ 1 ขา่ว) 
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2) ช่อง MCOT ใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ประกอบการรายงานขา่ว อาชญกรรมมากทีสุ่ด     

(6 ขา่ว) โดยเป็นภาพสเกต็ผูต้อ้งสงสยั ภาพ จดุเกดิเหตุจากกลอ้งวงจรปิด รองลงมาเป็นขา่วสงัคม และ

เรือ่งทีเ่กดิขึน้ในทอ้งถิน่  (4 ขา่ว) ซึง่ประชาชนในพืน้ทีส่่งขอ้มลูมาใหผู้ส้ ื่อขา่ว เช่น คลปิเจรจารือ้ ถอน

ทีด่นิภทูบัเบกิ เป็นตน้ ขา่วทีอ่ยูใ่นความสนใจของคน คอื นําการพดูคุยบนออนไลน์มารายงานเป็นขา่ว 

(3 ขา่ว) และคลปิน่ารกั ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่่าสนใจจากแหล่งขอ้มลูต่างประเทศ 

3) ช่อง PPTV36HD ใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วสงัคมมากทีสุ่ด  (6 ขา่ว) โดยเป็น

การดงึขอ้มลูในสงัคมออนไลน์มาประกอบการรายงานขา่ว โดยใหค้วามสาํคญักบัการขยายประเดน็เพื่อ

อธบิายบรบิทของเรือ่งราว รองลงมาคอืขา่วทีอ่ยูใ่นความสนใจของคน  นอกจากนัน้พบในขา่วทีค่นสนใจ 

(2 ขา่ว) ขา่วกฬีา (2 ขา่ว) ขา่วเศรษฐกจิ (2 ขา่ว) ขา่วกฬีา (1 ขา่ว) 

4) ช่อง Spring News ใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วอาชญากรรม มากทีสุ่ด (6 ขา่ว) 

เป็นการใชภ้าพ และคลปิ จาก สื่อออนไลน์มาต่อยอดประเดน็  เช่น  ภาพโพสต์ ของ สาวทีห่ายตวัไป              

จนนําไปสู่คดฆีาตกรรมหรอืภาพจากกลอ้งวงจรปิดการจบักุมผูต้อ้งหายาเสพตดิ ทมีขา่วจะมกีารอธบิาย

ขอ้มลูทีม่าทไีปของเรือ่ง ทาํ ภาพจาํลองผลการชนัสตูรศพทีส่รา้งเป็นอนิโฟกราฟิก เพื่ออธบิายเรือ่งราว  

รองลงมาคอื ขา่วสงัคม (4 ขา่ว) ขา่วการเมอืง (3 ขา่ว ) เป็นขอ้ความการโพสตข์องนกัการเมอืง 

นกัวชิาการทีว่พิากษ์การเมอืง กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมอืง และพบในขา่วทีม่คีนสนใจและขา่ว

ต่างประเทศ (ประเภทละ 1 ขา่ว) 

5) ช่องไทยรฐัทีวี  ใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มากทีสุ่ดในขา่ว อาชญกรรม (7 ขา่ว ) 

รองลงมา ขา่วสงัคม (6 ขา่ว) โดยเฉพาะเรือ่งความเชื่อต่างๆ ทีม่กีารส่งต่อบนออนไลน์ ขา่วทีอ่ยูใ่นความ

สนใจของคน (6 ขา่ว) มกีารคน้หาเรือ่งราวของคนและชุมชนทีอ่ยูใ่นกระแสความสนใจบนโลกออนไลน์ 

เพื่อนํามาขยายต่อในรายการขา่ว เช่น ธุรกจิทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการพดูถงึบนสื่อออนไลน์ จาํนวนมาก          

และพบในขา่วการเมอืง (1 ขา่ว) 

6) ช่องเนชัน่ทีวี  พบว่ามกีารใช้ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  ในขา่วอาชญากรรมเป็นหลกั          

(21 ขา่ว) นิยมใชภ้าพและคลปิวดิโีอ นํามาใชป้ระกอบขา่วและสกู๊ปขา่ว รองลงมาเป็นขา่วสงัคม  (7 ขา่ว) 

ขา่วภยัพบิตั ิ (3 ขา่ว) ขา่วกฬีา (2 ขา่ว) ขา่วความขดัแยง้ เช่น การทะเลาะววิาท (2 ขา่ว) และ ขา่ว

เศรษฐกจิ (1 ขา่ว) 

7) ช่อง 7HD นิยมใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในรปูแบบของภาพ และคลปิวดิโีอ ในขา่ว

อาชญากรรม  (42 ขา่ว) ส่วนมากจะเกีย่วกบัอุบตัเิหตุ ไฟไหม ้การทะเลาะววิาท และโพสตข์อ้ความลง
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บนเฟสบุ๊คเป็นหลกั รองลงมาเป็นขา่วสงัคม  (18 ขา่ว) ขา่วภยัพบิตัิ (12 ขา่ว) ขา่วทีอ่ยูใ่นความสนใจ  

(11 ขา่ว) และขา่วต่างประเท และขา่วเศรษฐกจิ (พบเพยีงประเภทละ 2 ขา่ว) 

8) ช่อง ThaiPBS ใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์  ในประเภทขา่วสงัคมมากทีสุ่ด (15 ขา่ว) 

โดยเป็นการนํากระแสบนออนไลน์ทีเ่ป็นประเดน็คนสนใจมาต่อยอดในการอธบิาย ขา่วภยัพบิตั ิ (11 ขา่ว) 

ขา่วอาชญกรรม (7 ขา่ว) ขา่วเกษตร (4 ขา่ว) เป็นขอ้มลูจากออนไลน์เกีย่วกบัเรือ่งการเกษตร และขอ้มลู

เกษตรกร ขา่วความขดัแยง้ (3 ขา่ว) เป็นการแสดงออกความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง วพิ ากษ์วจิารณ์ประเดน็

ในมมุทีต่่างกนั ขา่วการเมอืง (3 ขา่ว) ขา่วเศรษฐกจิ (2 ขา่ว) และขา่วกฬีา (1 ขา่ว)  

9) ช่อง TNN24 นําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มาใชก้บัประเภทขา่วทีอ่ยูใ่นความสนใจของ

คนซึง่เป็นกระแสและประเดน็จากสื่อออนไลน์ทีม่ผีลกระทบต่อการใชช้วีติของคน (21 ขา่ว) ขา่วสงัคม 

ปญัหาสงัคม ขอ้รอ้งเรยีน (12 ขา่ว) ขา่วอาชญกรรม  (7 ขา่ว) ขา่วเศรษฐกจิ (3 ขา่ว) ขา่วเทคโนโลย ี

เช่น คลปิการรวีวิ ภาพเทคโนโลยใีหม่ๆ  (3 ขา่ว) ขา่วภยัพบิตั ิ(2 ขา่ว) และขา่วการเมอืง (1 ขา่ว) 

10) ช่อง Voice TV ใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในขา่วการเมอืงมากทีสุ่ด (17 ขา่ว) โดย

เป็นขอ้ความแสดงความคดิเหน็ของนกัวชิาการ และนกัการเมอืงผ่านสื่อสงัคม ขา่วอาชญกรรม (6 ขา่ว)       

ขา่วเศรษฐกจิ (5 ขา่ว) ขา่วความขดัแยง้ (5 ขา่ว) และพบการใชข้อ้มลูจากออนไลน์ประกอบการ

วเิคราะหแ์ละเล่าขา่วต่างประเทศ เช่น ภาพ ขอ้ความทวติเตอร ์เป็นตน้  
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3.7 กรณีศึกษาปัญหาทางจริยธรรมและข้อวิพากษ์วิจารณ์ส่ือในการใช้ข้อมูล

จากส่ือออนไลน์ 

จากขอ้มลูเชงิปรมิาณในการวเิคราะหเ์น้ือหารายการขา่ว คณะวจิยัศกึษาเอกสารและรวบรวม

กรณศีกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ที่ มปีญัหาทางจรยิธรรม  พบปญัหาทีส่าํคญัคอื 

ความผดิพลาดของขอ้มลูจากการขาดกระบวนการตรวจสอบทีร่อบคอบ ปญัหาเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิ ์

และสทิธคิวามเป็นเจา้ของ ปญัหาเรือ่งการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล ปญัหาเรือ่งการละเมดิสทิธเิดก็ และพบ

การใชเ้น้ือหาทีไ่มเ่หมาะสม เช่น ความรนุแรง โป๊ หวาดเสยีว เป็นตน้ 

3.7.1) ปัญหาเร่ืองความถกูต้องของข้อมลู 

ขอ้มลูทีส่่งต่อบนสื่อสงัคมมจีาํนวนมากทีเ่ป็นขอ้มลูจากมมุมองเพยีงบางส่วนของเรือ่ง ขอ้มลูอาจ

มคีวามบดิเบอืน และไมค่รอบคลุมเรือ่งราวทัง้หมด เมือ่นําเสนอทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิต่อประเดน็หรอื

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้ในการนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มานําเสนอ หลายครัง้พบว่าสื่อนําเสนอขอ้มลูทีผ่ดิ

หรอืไมค่รบถว้น ทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อผูท้ีเ่ป็นขา่ว สะทอ้นใหเ้หน็ความบกพรอ่งในการตรวจสอบขอ้มลู

จากสื่อออนไลน์ก่อนนํามาใช ้ซึง่มผีลต่อการลดความน่าเชื่อถอืของสื่อ 

ตวัอยา่งเช่น กรณีระวงัการแอบถ่ายบนรถไฟฟ้าซึง่มรีปูเทา้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัการตดิกล่องไว้

ทีป่ลายเทา้  และทีส่าํคญั มกีารระบุหน้าตาของชายคนดงักล่าวอยา่งชดัเจน ทาํใหส้งัคมตดัสนิชายคน

ดงักล่าวว่าเป็นพวกโรคจติแอบถ่าย สื่อนําประเดน็ทีไ่ดร้บัการกล่าวถงึในสงัคมออนไลน์มานําเสนอ  โดย

ขาดการตรวจสอบถงึทีม่าของขอ้มลูอยา่งละเอยีด  ปรากฎภายหลงัว่า ชายคนดงักล่าวไมไ่ดม้พีฤตกิรรม

แบบที่ปรากฎในรปูทีม่กีารแชร ์การนําเสนอ ขา่วมผีลกระทบถงึหน้าทีก่ารงาน  การใชช้วีติประจาํวนั ของ

ชายคนดงักล่าว ถอืเป็นการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลทาํใหช้ื่อเสยีงเสยีหาย ถูกดหูมิน่เกลยีดชงั ซึง่ผูเ้สยีหาย

สามารถฟ้องรอ้งดาํเนินคดไีดท้ัง้ทางแพ่งและอาญา นอกจากนัน้ เมือ่ความจรงิถูกเปิดเผย มสีื่อเพยีงไมก่ี่

สาํนกันําเสนอแกข้า่วให ้จงึตอ้งทบทวนไปถงึบรรทดัฐานทางจรยิธรรมของสื่อต่อกรณลีกัษณะเช่นน้ีดว้ย  

ในกรณ ีปรากฎความจรงิภายหลงัว่าขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีแ่ชรก์นัเป็นเรือ่งผดิ สื่อตอ้งช่วยกนั

ลงขา่วใหมเ่กีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว พรอ้มกบั ต่อยอด ขยายประเดน็ อธบิายปรากฎการณ์อนัเป็นผลเสยี

ของการรบัและส่งต่อขอ้มลูบนโลกออนไลน์ไดด้ว้ย หากสื่อทาํได ้จะทาํใหเ้กดิคุณค่าต่อการนําเสนอ

ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งดงักล่าว 
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ภาพท่ี 34 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูส่ือออนไลน์ ประเภทภาพ ท่ีมีความผิดพลาดและเกิดผลเสียหาย

ต่อผูอ่ื้น (กระแสข่าวเตือนภยัการแอบถ่ายบนรถไฟฟ้า ปี 2557) 

 

ภาพท่ี 35 ตวัอย่างการต่อยอดประเดน็เร่ืองการแชรข้์อมลูบนโลกออนไลน์ท่ีผิดพลาด  

กรณี ชายรองเท้าขาดถกูกล่าวหาว่าเป็นโรคจิตแอบถ่ายบน BTS  

(ทางช่อง 7 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559) 

ความถูกตอ้งยงัหมายรวมถงึการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องเจา้ของ

ขอ้มลู บางครัง้พบว่า สื่อตอ้งการหาขอ้มลูประกอบในการเล่าเรือ่ง และนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชเ้ล่า

เรือ่ง แต่กลายเป็นว่า ขอ้มลูนัน้ ไมต่รงกบัเรือ่ง ซึง่อาจทาํใหเ้จา้ของขอ้มลูไดร้บัความเสยีหายได ้สะทอ้น
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ใหเ้หน็ปญัหาของกระบวนการคดัเลอืก คดักรองการนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในการนํามาใชใ้นการ

รายงานขา่วดว้ย 

ตวัอยา่งเช่น กรณสีื่อมวลชนนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ไปเผยแพรโ่ดยไมไ่ดข้ออนุญาตและไมต่รง

กบัวตัถุประสงคข์องผูส้รา้งสรรคง์าน เช่น กรณ ีคลปิทาํสผี มซึง่มผีูท้ ีอ่พัโหลดไวใ้น  YouTube เพราะมี

ความชื่นชอบและอยากบอกวธิกีบัคนทีต่ดิตามบนโลกออนไลน์ แต่ สื่อมวลชน  2 ช่องคอืสถานีโทรทศัน์

ช่อง PPTV 36HD และ ThaiPBS นําไปประกอบการทาํรายการขา่วในประเดน็ เกีย่วกบัอนัตรายจากการ

ทาํสผีม จงึทาํใหผู้ส้รา้งสรรคถ์ูกละเมดิลขิสทิธิ ์ และยงัเป็นการนําเสนอที่ ไมต่อ้งตามวตัถุประสงค์ ของ

ขอ้มลู  เจา้ของคลปิ ดาํเนินการเรยีกรอ้งสทิธิ ์  สุดทา้ย สื่อเอง ตอ้งออก มาแสดงความเสยีใจและจา่ย

ค่าชดเชยใหก้บัผูเ้สยีหาย 

 

ภาพท่ี 36 ตวัอย่างการนําคลิปย้อมสีผมไปใช้ในข่าว ว่าเป็นโทษของการย้อมสีผม โดยท่ีเจ้าของ 

คลิปไม่ได้เจตนาส่ือสาร และไม่มีการขออนุญาตใช้  

(ข้อมลูจากกระทู้พนัทิพ วนัท่ี 8 มีนาคม 2559) 
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3.7.2) ปัญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิและความเป็นเจ้าของ 

ภาพถ่าย และคลปิวดิโีอ  นบัว่าเป็นงานสรา้งสรรคป์ระเภทงานศลิปกรรมทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง

ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ดงันัน้ กฎหมายบญัญตัใิหส้ทิธิเ์ฉพาะเจา้ของ

ลขิสทิธิห์รอืผูส้รา้งสรรคง์านในการเผยแพรต่่อสาธารณะชน หากบุคคลอื่น ทาํซํ้าหรอืดดัแปลง ถอืว่าเป็น

การละเมดิลิ ขสทิธิต์อ้งไดร้บัการลงโทษตามกฎหมายคอืปรบั หากทาํเพื่อมุง่ประสงคต่์อทางการคา้

ตอ้งโทษจาํคุกดว้ย  

ตวัอยา่งทีเ่ขา้ขา่ยปญัหาเรือ่งการละเมดิลขิสทิธิ ์ดงัน้ี 

 1) กรณทีี่ช่องเนชัน่ทวีี นําภาพ Infographics ของ เพจ Football Concept Thailand         

มาประกอบการนําเสนอขา่วเกีย่วกบัสถานทีจ่อดรถของผูท้ีจ่ะมาชมการแขง่ขนัฟุตบอลโดยตดัภาพลายน้ํา

ออกไป หากพจิารณาตาม พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 มาตรา 6 จะเหน็ไดว้่างานดงักล่าวไดร้บั

ความคุม้ครองในงานประเ ภทศลิปกรรม สาขาภาพประกอบ ซึง่ เกดิจาก ความวริยิะอุตสาหะในกา ร

สรา้งสรรคง์านนัน้ขึน้มาดว้ยตนเอง หากผูใ้ดทีไ่มใ่ช่เจา้ของลขิสทิธินํ์าไปเผยแพรต่่อ สาธารณะ กจ็ะมี

ความผดิฐานละเมดิลขิสทิธิ ์และในกรณไีมแ่สดงการรบัรูค้วามเป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืการทาํลายขอ้มลู

บรหิารสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิ ์  เช่น ลายน้ํา  เจา้ของลขิสทิธิใ์นฐานะผูส้ รา้งสรรคง์านสา มารถฟ้องรอ้ง

ดาํเนินคดไีด ้  

 

ภาพท่ี 37 ตวัอย่างช่อง Nation TV นําข้อมลูจากออนไลน์มาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต  

(ข้อมลูจากกระทู้พนัทิพ 10 กนัยายน 2558) 
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2) กรณสีถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 3 นําเสนอขา่วผ่านรายการเรือ่งเล่าเชา้น้ีถงึกรณกีาร

เกดิเพลงิไมอ้าคารแห่งหน่ึงแต่ไดนํ้าภาพประกอบการนําเสนอขา่วมาจากสงัคมออนไลน์ และลบลายน้ํา

ของเจา้ของออก ไมม่กีารขออนุญาตและอา้งองิถงึ ผูเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิส์ามารถฟ้องรอ้งดาํเนินคดไีด ้ 

 

 

ภาพท่ี 38 ตวัอย่างช่อง 3 นําภาพจากผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและไม่ให้เครดิต  

 (ข้อมลูจากกระทู้พนัทิพ ซ่ึงรายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี ทางช่อง 3 วนัท่ี 12 กนัยายน 2557  

นําภาพถ่ายไปใช้โดยไม่ให้เครดิต ใส่ลายน้ําว่าเป็นภาพถ่ายของตวัเอง !?!  ) 
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3.7.3 ปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิส่วนบคุคล สิทธิมนุษยชน และสิทธิเดก็ 

การคุม้ครองสทิธสิ่วนบุคคล เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีถู่กบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ ในปจัจบุนับุคคล

สามารถเปิดเผยตวัตนต่อสาธารณะไดง้า่ยและเรว็ขึน้โดยผ่านสงัคมออนไลน์ แต่สทิธดิงักล่าวไดร้บัความ

คุม้ครองตามกฎหมาย สื่อมวลชนควรคาํนึกถงึการไมล่ะเมดิสทิธสิ่วนบุคคล รวมถงึตอ้งปกป้องผลทีอ่าจ

เกดิขึน้แก่ต่อผูท้ีอ่ยูใ่นขอ้มลูจากสื่อออนไลน์และผูเ้กีย่วขอ้ง  

1) กรณผีูส้รา้งละครสถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 นําภาพของเดก็จากสงัคมออนไลน์

ซึง่เป็นผูเ้ยาวท์ีผู่ป้กครองไดเ้ผยแพรไ่วใ้นสงัคมออนไลน์มาใชป้ระกอบการถ่ายทาํซึง่ไมไ่ดข้ออนุญาต

จากผูป้กครองก่อน จงึเกดิประเดน็การเรยีกรอ้งสทิธใินการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล และละเมดิสทิธเิดก็  

 

ภาพท่ี 39 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูส่ือออนไลน์ ประเภทภาพ ท่ีมีปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิ  

2) การนําเสนอขา่วทีเ่กีย่วกบัเดก็  สื่อมวลชนตอ้งระมดัระวงัในการ ไม่ใหก้ระทบกระเทอืน

ต่อสทิธขิองเดก็ทัง้คาํพดู รปูรา่ง หน้าตา ชื่อ  - สกุล หรอืขอ้มลูส่วนตวัของเดก็ ไมเ่ช่นนัน้อาจจะมี

ความผดิตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั        

พ.ศ.2553 จากรณตีามภาพที ่38 จะเหน็ว่าในการนําเสนอขา่วของสื่อมวลชนผ่านโทรทศัน์ไมไ่ดม้กีาร

ปกปิด หน้าตาของเดก็และเยาวชน  



| 80 
 

 

ภาพท่ี 40 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูส่ือออนไลน์ท่ีนําเสนอเก่ียวกบัเดก็โดยไม่เคารพสิทธิเดก็  

3) การใช้ภาพส่วนบุคคลทีใ่ช้ ประกอบการนําเสนอขา่วทางโทรทศัน์  บางเรือ่งแมจ้ะเป็น

เรือ่งจรงิ และมผีลต่อการรบัรูข้องคนในสงัคม แต่รปูแบบการนําเสนอ ขาดการปกป้องผูท้ีอ่ยูใ่นขอ้มลู 

อาจทาํ ใหผู้อ้ยู่ ในภาพเสยีชื่อเสยีง หรอืเป็นการละ เมดิสทิธสิ่วนบุคคลของเจา้ของภาพ หรอืคลปิได ้          

หากเจา้ของภาพไดร้บัความเสยีหายอาจจะฟ้องความรบัผดิฐานละเมดิ ดหูมิน่ หรอืหมิน่ประมาทต่อ

สื่อมวลชนได ้ 

 

ภาพท่ี 41 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูส่ือออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบต่อผูท่ี้อยู่ในเน้ือหา 
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3.7.4) ปัญหาเร่ืองการนําเสนอข้อมลูจากส่ือออนไลน์ในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมและขาด

รสนิยม เช่น มีความรนุแรง โป๊ อนาจาร 

สื่อตอ้งพจิารณาเลอืกเน้ือหาในการนําเสนอใหเ้หมาะสมและมรีสนิยม คอื ไมนํ่าเสนอเน้ือหาทีม่ ี

ความรนุแรง โป๊ อนาจาร และกระตุน้ความรูส้กึเกลยีดชงัขดัแยง้ของคนในสงัคม  

สื่อมวลชนนําเสนอภาพทีม่คีวามหวาดเสยีว อุจาด โดยไมม่กีารเซน็เซอร ์หรอืการเบลอ ภาพ 

แสดงถงึการใชภ้าพหรอืคลปิที่ ไมเ่หมาะสม  รวมถงึ การนําเสนอขา่ว ที่ใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีท่าํให้

เกดิความหดหู่  น่ากลวั สะเทอืนขวญั หรอืสรา้งความวติกกงัวลต่อผูช้ม สื่อควรหาขอ้มลูทีถู่กตอ้ง

ครบถว้น และเลอืกวธิกีารนําเสนอรปูแบบอื่นทดแทน 

 

ภาพท่ี 42 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูส่ือออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาหวาดเสียว (ข่าวเตือนภยัการศลัยกรรม 

กรณีหมอลืมผา้กอ็ตซบัเลือดในจมกู ทางช่อง 8 วนัท่ี 12 มิถนุายน 2560) 

 

ภาพท่ี 43 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูส่ือออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาท่ีโป๊ ในรายการทุบโตะ๊ข่าว ช่องอมัรินทรที์วี 
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ภาพท่ี 44 ตวัอย่างการใช้ข้อมลูส่ือออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาความรนุแรง (ข่าวสพุรรณบรีุ  

รถพ่วงชนสาวข้ามถนน  ทางช่องไทยรฐัทีวี วนัท่ี11 กนัยายน 2558) 

 

จากการวเิคราะหเ์น้ือหารายการขา่ว และกรณศีกึษาการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีม่ปีญัหาทาง

จรยิธรรมสื่อและกฎหมาย สะทอ้นรปูแบบในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในขา่วโทรทศัน์ในประเทศไทย 

สรปุประเดน็สาํคญัได ้ดงัน้ี 

1) กระบวนการหาข้อมลูจากสือ่ออนไลน์ ทาํโดยการมอนิเตอรข้์อมลู และระดม

ข้อมลูจากผูใ้ช้สือ่ออนไลน์ และคดัเลือกในการนํามาใช้  ขอ้มลูสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการใชข้อ้มลูจาก สื่อ

ออนไลน์มกีระบวนการไดม้าจากช่องทางสื่อออนไลน์หลายช่องทาง ได้ แก่ เฟซบุ๊ค ยทูปู แอพพลเิคชัน่

ไลน์ อนิสตาแกรม พนัทปิ และเวบ็ไซต ์นํามาใชป้ระกอบในขา่ว เป็นหลกั โดยมกีารอา้งองิ  ทัง้แบบระบุ

บญัชชีื่อบนสื่อสงัคมของคนทีเ่ผยแพรเ่น้ือหา และระบุอา้งองิจากแพลตฟอรม์ทีด่ ึ งขอ้มลูมาใช ้เช่น 

Wikipedia, YouTube เป็นตน้ 

2) การคดัเลือกข้อมลูจากสือ่ออนไลน์มานําเสนอเป็นข่าวเพือ่ให้ตรงกบัความ

สนใจ และอยากติดตามเรือ่งราว  โดยคดัเลอืกจากเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการใชช้วีติประจาํวนัของคน 

มคีวามใกลช้ดิกบัผูร้บัสาร เรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อคนในสงั คมและเป็นประเดน็กระแสบนโลกออนไลน์ คอื

มกีารสนทนาเกีย่วกบัประเดน็นัน้ มกีารปฏสิมัพนัธต่์อขอ้มลู เช่น การบอกต่อ การแชร ์การแสดงความ

คดิเหน็เป็นจาํนวนมาก  

3) ข้อมลูจากสือ่ออนไลน์สามารถกาํหนดประเดน็การรบัรู้ในสงัคมได้ในบางเรือ่ง 

และสามารถสร้างผลกระทบในเชิงการเปลี ่ ยนแปลงได้ถ้าสือ่ขยายประเดน็การนําเสนออย่าง

รอบด้าน ในการรายงานขา่วมกีารใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีห่ลากหลาย และพบประโยชน์ของการใช้
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เพื่อเล่าเรือ่งและใหข้อ้มลูต่อผูร้บัสารในประเดน็ทีห่ลากหลายมากขึน้ บางเรือ่งทีส่ ื่อเขา้ไมถ่งึ หรอืไมอ่ยู่

ในเหตุการณ์ แต่สามารถใชข้้ อมลูจากสื่อออนไลน์มาประกอบการเล่าเรือ่งใหช้ดัเจนได ้ขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์โดยเฉพาะกระแสทีเ่ป็นประเดน็  สงัคม สามารถเปิดประเดน็ใหม่ๆ ใหม้าสู่การเป็นขา่ว สื่อควร

เลอืกมมุมองทีแ่ตกต่าง  ในการนําไปสู่การหาทางออก ดว้ยการต่อยอดและขยายประเดน็ได้  เพื่อสรา้ง

ความเขา้ใจต่อเรือ่งราว  และทาํใหค้นอยากมสี่วนรว่มในการขบัเคลื่อนประเดน็  ซึง่ควรเป็นส่วนหน่ึงของ

แนวทางการส่งเสรมิการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในการรายงานขา่ว 

4) สือ่ยงัใช้ข้อมลูจากสือ่ออนไลน์เพือ่การบอกเล่าเหตกุารณ์เป็นหลกั  ขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ทาํใหเ้หน็เหตุการณ์จากสถานทีจ่รงิในเวลาทีเ่กดิเหตุ เช่น เรือ่งภยัพบิตั ิอุบตัเิหตุ อาชญากรรม 

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์เปิดประเดน็เรือ่งเชงิสงัคมทีม่าจากมมุมองและประสบการณ์ของคนในสงัคม เช่น 

วธิปีฏบิตัใินการแต่งกายเขา้หอ้งสมดุ ปญัหาจติวทิยากบัการฆา่ตวัตาย ขอ้มลูจากสื่อออน ไลน์สามารถ

ใชเ้ป็นหลกัฐานในการสบืคน้หาทีม่าทีไ่ปของเรือ่งราว เช่น ภาพและเรือ่งราวของบุคคลในคดคีนหาย 

หลกัฐานการสนทนาในกรณกีารฉ้อโกงหลอกลวง เป็นตน้ สื่อ ยงัใชข้อ้มลูเหล่าน้ีเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ 

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ การต่อยอดประเดน็ เพือ่อธิบายมิติทางสงัคมในเชิงระบบ โครงการนโยบาย 

เพือ่หาทางแก้ปัญหา หรือส่งเสริมให้ เกิดการพฒันา หรือเปลีย่นแปลง ยงัพบ ในสดัส่วนทีน้่อย  

แสดงใหเ้หน็ช่องว่างของการทีส่ ื่อใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ 

5) มาตรฐานในการคดักรองและนําข้อมลูจากสื ่ อออนไลน์มาใช้ยงัแตกต่างกนั        

ซึง่อาจทาํให้เสีย่งในการ เกิดข้อ ผิดพลาดหรือบกพร่องทางจริยธรรมได้  ในการอา้งองิและให้

แหล่งทีม่าของขอ้มลูทีช่ดัเจนซึง่สะทอ้นถงึบทบาทจรยิธรรมในเรือ่งความโปรง่ใส (Transparency)        

ของแต่ละสื่อ รวมถงึแต่ละขา่วในช่องเดยีวกนัเอง ยงัมคีวามแตกต่าง คอื บางขา่วมกีารอา้งองิทีช่ดัเจน 

แต่บางขา่วอา้งเพยีงแพลตฟอรม์ หรอืไมอ่า้งองิเลย นอกจากนัน้ ลกัษณะของการเลอืกคลปิและใชภ้าพที่

มคีวามรนุแรง มทีัง้การเลอืกใชเ้พยีงบางส่วนทีร่นุแรงน้อย และใชท้ัง้หมดทีเ่หน็ความรนุแรงมาก แมจ้ะมี

การเบลอภาพแต่ยงัเหน็ถงึความรนุแรงในคลปิหรอืภาพได ้ แต่ละช่องมรีปูแบบในการจดัการกบัเน้ือหา

ลกัษณะน้ีทีแ่ตกต่างกนั สิง่เหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่า มาตรฐานทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจต่อการจดัการเน้ือหา

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีนํ่ามาใช้ ในการรายงานข่ าวยงัมคีวามแตกต่าง แลว้แต่การพจิารณาตาม

วจิารณญาณของผูท้ีร่บัผดิชอบขา่วนัน้ ๆ 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษาการใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในการรายงานข่าว              

และแนวทางการพฒันามาตรฐานจริยธรรม 

บทน้ีเป็นการรายงานผลการวจิยัซึ่ งไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูทีค่ณะวจิยัเกบ็รวบรวมจากการ

สนทนากลุ่มยอ่ยผูผ้ลติสื่อทอ้งถิน่ นกัวชิาการ และเยาวชนทีใ่ชส้ื่อออนไลน์ ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิ

ลกึตวัแทนจากกองบรรณาธกิารของสถานีโทรทศัน์ดจิทิลั และขอ้มลูจากการศกึษาเอกสารการใชข้อ้มลู

จากสื่อออนไลน์ในต่างประเทศ  

1) การสนทนากลุ่มย่อย  (Focus Group) แบ่งออกเป็นกลุ่มผูส้ ื่อขา่วทอ้งถิน่ และ กลุ่ม

เยาวชนเป็นตวัแทนของผูใ้ชส้ื่อออนไลน์ เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชข้อ้มลูจากออนไลน์ในรปูแบบต่าง ๆ 

และขอ้เสนอต่อแนวทางพฒันามาตรฐานจรยิธรรม ประกอบดว้ยกลุ่มยอ่ยทัง้หมด 14 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงกลุ่มตวัอย่างในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ภาค กลุ่ม จาํนวน 

ภาคอสีาน สื่อมวลชนและนกัวชิาการ  21 คน 2 กลุ่ม 

นกัเรยีนนกัศกึษาจาํนวน 44 คน 2 กลุ่ม 

ภาคใต ้ สื่อมวลชนและนกัวชิาการ  36 คน 2 กลุ่ม 

นกัเรยีนนกัศกึษาจาํนวน 37 คน 2 กลุ่ม 

ภาคกลาง สื่อมวลชนและนกัวชิาการ  20 คน 1 กลุ่ม 

นกัเรยีนนกัศกึษาจาํนวน 41 คน 2 กลุ่ม 

ภาคเหนือ สื่อมวลชนและนกัวชิาการ  24 คน 1 กลุ่ม 

นกัเรยีนนกัศกึษาจาํนวน 48 คน 2 กลุ่ม 
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2) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หลงัจากการทาํสนทนากลุ่มใน 4 ภาคแลว้ 

ขอ้มลูทีไ่ดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่า สื่อในต่างจงัหวดัยงัเรยีนรูก้ระบวนการในการใชข้อ้มลู จากสื่อออนไลน์ และ

ยงัมขีอ้สงสยัในมาตรฐานการปฏบิตัใินการใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลน์อยา่งมจีรยิธรรมและความเหมาะสม 

คณะวจิยัทาํการเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบับรรณาธกิารขา่ว หวัหน้าขา่วและผูส้ ื่อขา่ว

ของสถานีโทรทศัน์ ดจิทิลัในกรงุเทพ เพื่อ วเิคราะห์ขอ้มลูกระบวนการใชง้านสื่อออนไลน์ในงานขา่ว และ

ขอ้เสนอแนะต่อการกําหนดมาตรฐานในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

ขอ้มลูสมัภาษณ์เชงิลกึเกบ็จากกลุ่มบรรณาธกิารและผูส้ ื่อขา่วจาก 12 สถานี จาํนวน 25 คน 

คดัเลอืกจากจาํนวนผูช้มตดิอนัดบัในช่วงเวลาทีท่าํการสาํรวจ และมรีายการขา่วเป็นประจาํใน 3 ช่วงคอื 

ภาคเชา้ ภาคกลางวนัและภาคคํ่า และมรีายการขา่วทีม่กีารใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ไดแ้ก่ 

 

ตารางท่ี 4 รายช่ือสถานีท่ีให้ข้อมลูสมัภาษณ์เชิงลึก 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ช่อง 3 Family 

ช่อง TNN24 Spring News ช่อง 19 

Nation TV ช่อง 22 ช่อง 3 SD ช่อง 28 

MCOT HD ช่อง 30 ไทยรฐัทีวี ช่อง 32 

ช่อง 3 ช่อง 33 ช่อง 7 (HD) 

PPTV ช่อง 36 ช่อง NOW26 

 

3) การศึกษา และวิเคราะหเ์อกสาร  รปูแบบการใชง้านขอ้มลูจากออนไลน์ การสรา้ง

มาตรฐานในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ และแนวทางการพฒันาส่งเสรมิการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์สู่

การมสี่วนรว่มในกระบวนการรายงานขา่วจากกรณศีกึษาของสื่อในต่างประเทศ 

การวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบทัง้สามส่วน นําเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการศกึษ า

ตามลาํดบั ดงัน้ี 
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4.1 รปูแบบการใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ เปรียบเทียบระหว่างส่ือท้องถ่ิน 

และโทรทศัน์ดิจิทลั 

 การสงัเคราะหข์อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบจากการสนทนากลุ่มยอ่ยและการสมัภาษณ์เชงิลกึ สรปุเป็น

โมเดลกระบวนการในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในการรายงานขา่วทีแ่ตกต่างกนั 2 โมเดล ไดแ้ก่  

1) โมเดลการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ของสื่อทอ้งถิน่ และสื่อชุมชนภาคพลเมอืง  

2) โมเดลการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ของโทรทศัน์ดจิทิลั  

ในรายละเอยีดของแต่ละโมเดลทีเ่หมอืนกนัคอื กระบวนการ หาขอ้มลูมลีกัษณะของการ

มอนิเตอรข์อ้มลูจากสื่อออนไลน์แพลตฟอรม์ต่าง  ๆ แลว้คดัเลอืกประเดน็ คดัเลอืกขอ้มลูเพื่อนําไปใชใ้น

กระบวนการรายงานขา่ว อกีสิง่ทีเ่หมอืนกนัคอื รปูแบบของการนําไปใชท้ีเ่น้น 2 ลกัษณะคอื 1) การเล่า

เหตุการณ์หรอืประเดน็ตามขอ้มลูทีพ่บจากสื่อออนไลน์โดยไมไ่ดต่้อยอดประเดน็ 2) ในบางประเดน็มกีาร

ขยายความ อธบิายเพิม่เตมิ คน้ควา้ขอ้มลูหลกัฐานดา้นอื่น ๆ ประกอบการรายงานสู่ขา่วเชงิลกึ 

ประเดน็ความแตกต่างทีส่่งผลต่อมาตรฐานในการคดัเลอืก ตรวจสอบ และนําขอ้มลูจาก สื่อ

ออนไลน์ไปใชใ้นกระบวนการสื่อขา่วทีแ่ตกต่างกนัคอื ความเขา้ใจต่อขอ้มลูของทมีงานทีร่บัผดิชอบ 

กระบวนการในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนั หลกัคดิและเกณฑใ์นการตดัสนิใจบนพืน้ฐาน

ความเขา้ใจจรยิธรรม ความรบัผดิชอบ และกฎหมายในแต่ละสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั  

ทัง้น้ี รายละเอยีดของแต่ละโมเดล มดีงัน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



| 87 
 

4.1.1) โมเดลการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ของส่ือท้องถ่ิน และส่ือชุมชนภาคพลเมือง  

จากการสงัเคราะหข์อ้มลูการสนทนากลุ่มยอ่ยรว่มกบัสื่อทอ้งถิน่ และสื่อพลเมอืงในการจด้

กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารจาํนวน 4 ครัง้ใน 4 ภาค ผูป้ระกอบการสื่อทอ้งถิน่ และสื่อชุมชนภาค

พลเมอืงสะทอ้นกระบวนการและรปูแบบในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในการรายงานขา่ว สามารถสรปุ

เป็นโมเดลไดด้งัน้ี 

 

ภาพท่ี 45 กระบวนการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ของส่ือท้องถ่ินและส่ือชุมชนภาคพลเมือง 

 

 ขอ้มลูจากกลุ่มสื่อมวลชนทอ้งถิน่ และสื่อชุมชนภาคพลเมอืง ระบุว่า การทาํงานของสื่อทอ้งถิน่มี

จาํนวนคนในกองบรรณาธกิารไมม่าก ดงันัน้ กระบวนการหา คดัเลอืก ตรวจสอบและนําขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์มาใช้ ในการรายงานขา่ว เป็นการทาํงานโดยผูส้ ื่อขา่วเอง ประเดน็สาํคญัคอื สื่อมวลชนเหน็

ความสาํคญัของการนําขอ้มลูจากออนไลน์มาใช ้เพราะมปีระโยชน์ต่อการรายงานขา่ว แต่กพ็บ

ขอ้ผดิพลาด ขอ้จาํกดั และมคีวามไมแ่น่ใจต่อการใชง้านใหถู้กตอ้ง เหมาะสม 
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 ทัง้น้ี สรปุประเดน็สาํคญัของกระบวนการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในงานขา่วของสื่อทอ้งถิน่และ

สื่อชุมชนภาคพลเมอืง ได ้ดงัน้ี 

4.1.1.1) กระบวนการในการหาข้อมลูจากส่ือออนไลน์ ส่ือต้องพฒันาเครือข่าย

เพ่ือการมอนิเตอรข้์อมลู ค้นคว้า และปฏิสมัพนัธใ์ห้ได้ข้อมลูมาใช้ของส่ือท้องถ่ิน  

กระบวนการในการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ม ี7 วธิ ีคอื  

1) เกดิจากการมอนิเตอรแ์ละตดิตามความเคลื่อนไหวของการสนทนา การ

โพสต ์และการแบ่งปนัขอ้มลูของผูใ้ชส้ื่อบนสื่อสงัคม ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์อนิสตาแกรม ยทูปู และ

เวบ็ไซตต่์าง  ๆ โดยเลอืกขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีม่ยีอดผูเ้ขา้ชม จาํนวนการแสดงความคดิเหน็ และ

จาํนวนการแบ่งปนัจาํนวนมาก  

2) สื่อสรา้งเครอืขา่ยบนช่องทางสื่อสงัคมหลายแพลตฟอรม์เพื่อใชใ้นการตดิตาม

ขอ้มลูและดงึขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีม่ปีระโยชน์มาใชใ้นการรายงานขา่ว  เช่น ใช้ เฟซบุ๊คกลุ่ม 

(Facebook Group) ในการแลกเปลีย่นขอ้มลูและสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูท้ีต่ดิตามและสมาชกิในกลุ่ม 

รวมถงึการสรา้งกลุ่มในแอพพลเิคชัน่ LINE เพื่อเป็นช่องทางตดิต่อกบัเครอืขา่ย  การพฒันาเครอืขา่ย

ลกัษณะน้ีทาํใหผู้ส้ ื่อขา่วไดข้อ้มลูและประเดน็ขา่วทีอ่ยูใ่นความสนใจ 

3) ตดิตามขอ้มลูจากผูท้รงอทิ ธพิลบนโลกออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊คทีม่คีน

ตดิตามจาํนวนมาก บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง และผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่าง  ๆ เพื่อเลอืกขอ้มลูมารายงานขา่ว และ

ขยายผลต่อ  

ผูส้ ื่อขา่วบางกลุ่มระบุว่า การหาขา่วจากเฟสบุ๊ค ส่วนตวัของบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง 

คนทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะ หรอืบุคคลทัว่ไปทีม่คีนแชรข์อ้มลูต่อกนัมาบนสื่อสงัคม หรอืคน้หาไดจ้าก

แฮชแทก็ บนทวติเตอร ์เฟซบุ๊ค เพื่อคน้หาประเดน็ทีต่อ้งการหาขอ้มลู หรอืตดิตามว่ามปีระเดน็เรือ่งใดที่

กําลงัอยูใ่นความสนใจของคน ผูส้ ื่อขา่วสามารถรวบรวมประเดน็ ทีน่่าสนใจ และสิง่ทีค่นอยากตดิตาม 

เพื่อนํามารายงานเป็นขา่ว  และในบางครัง้พบขอ้มลูสาํคญัทีเ่ขา้ถงึยาก แต่มคีนโพสตบ์นโลกออนไลน์

และสามารถนํามาใชเ้พื่อเปิดประเดน็ขา่วได ้

“กรณเีรือ่งการขายกจิการโรงแรมราชพฤกษ์ แกรนดโ์ฮเทล นกัขา่วมกีารหา

ขา่วค่อนขา้งยากเพราะตวัคนขายและคนทีซ่ือ้ไปนัน้ต่างกไ็มย่อมใหข้า่ว แต่ได้

มกีารนําขอ้ความของบุคคลหน่ึงทีโ่พสตผ์่านสื่อสงัคมมาใชเ้ป็นประเดน็ต่อยอด 

โดยมกีารเขยีนโยงถงึจดุเริม่ตน้ของขา่วแลว้โยงไปยงัขอ้มลูจากแหล่งขา่วอื่น ๆ” 

(ผูส้ ื่อขา่วจงัหวดันครราชสมีา สนทนากลุ่มยอ่ย 7 ตุลาคม 2559) 



| 89 
 

“เรือ่งของการดงึคลปิมาใช ้อยา่งกรณไีฟไหม ้ ในพืน้ทีท่ีผู่ส้ ื่อขา่วเขา้ไมถ่งึ

เหตุการณ์ เครอืขา่ยหน่วยกูภ้ยับนแอพพลเิคชัน่ LINE มกีารส่งต่อขอ้มลู

รวมถงึคลปิเหตุการณ์ ในการรายงานขา่วนัน้ กนํ็าคลปิจากสื่อออนไลน์ของ

หน่วยกูภ้ยัมาใชป้ระกอบการรายงานขา่วได้ ” (ผูส้ ื่อข่าวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

สนทนากลุ่มยอ่ย 28 ตุลาคม 2559) 

 

4) ผูส้ ื่อขา่ว เขา้ไปมสี่วนรว่มกบัเครอืขา่ยบนเวบ็บอรด์พนัทปิ เพื่อสอบถาม

ขอ้มลู เช่น มกีารตัง้ประเดน็บนพนัทปิ เพื่อใหส้งัคมเขา้มารว่มแสดงความคดิเหน็ จากนัน้กจ็ะนํา

ประเดน็และความคดิเหน็มาเสนอเป็นขา่ว  

5) ผูส้ ื่อขา่ว ปฏสิมัพนัธก์บัผูต้ดิตามคนอื่น  ๆ บนเพจเฟซบุ๊คหรอื ส่งขอ้ความ

ส่วนตวัในกล่องขอ้ความเพื่อสอบถามขอ้มลู เพื่อเป็น แหล่งขา่ว แลว้จงึใชท้กัษะกระบวนการคน้ควา้หา

ขอ้มลูขา่วในการตามประเดน็เพิม่เตมิผ่านช่องทางและแหล่งขา่วอื่น ๆ ประกอบดว้ย 

6) ผูส้ ื่อขา่ว คน้หาขอ้มลูบนเวบ็ไซต์  เพื่อ หาขอ้มลูเฉพาะทาง ใหไ้ดข้อ้มลูที่

หลากหลาย และแตกต่าง รวมถงึคน้หาผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็เรือ่งนัน้  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู

เพิม่เตมิต่อยอดประเดน็  

“การค้ นหาจากเวบ็ไซตป์ระเภทบลอ็ก  เช่น เวบ็ไซต์  OKNation ช่วยใหไ้ด้

ขอ้มลูจากนกัขา่วพลเมอืงหรอืคนทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งต่าง ๆ ในมมุมองที่

น่าสนใจ บลอ็กมลีกัษณะขอ้มลูทีแ่มน่ยาํมากกว่าบทความจากเวบ็ไซตอ์ื่น ๆ 

และยงัไดม้มุมองความคดิของคนต่อเรือ่งต่าง  ๆ ดว้ย” (นกัขา่วพลเมอืง ช่อง

ไทยพบีเีอส สนทนากลุ่มยอ่ย วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559) 

  

“การหาขา่วเกีย่วกบัธุรกจิเอสเอม็อใีหม่ ๆ กส็ามารถคน้หาจากสื่อออนไลน์ทาํ

ใหเ้ขา้ถงึธุรกจิทีน่่าสนใจหลากหลายมากขึน้ อกีทัง้ยงัเหน็ความนิยม และ

ความเหน็ของคนต่อธุรกจิทีจ่ะเลอืกมาใชใ้นการรายงานขา่วหรอืรายการดว้ย ” 

(ผูส้ ื่อขา่ว SMEtoday สนทนากลุ่มยอ่ย 25 พฤศจกิายน 2559) 
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4.1.1.2) การคดัเลือกข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

สื่อมวลชนทอ้งถิน่และสื่อ ชุมชนภาคพลเมอืง ใช้หลกัในการคดัเลอืกขอ้มลู คอื ความ

น่าสนใจ ความใกลช้ดิ ดงึความสนใจผูร้บัสารได ้และประเดน็สาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิน่ 

เน่ืองจากขอ้มลูบนสื่อออนไลน์มจีาํนวนมาก  ผูส้ ื่อขา่วตอ้ งพจิารณาความเหมาะสมและ

ความจาํเป็นในการนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มานําเสนอ เพราะบางเรือ่งอาจเป็นเรือ่งทีค่นสนใจบนสื่อ

ออนไลน์ แต่อาจไมม่คีุณค่าขา่วในเชงิผลกระทบต่อชุมชน หรอืสาธารณะ 

ตวัอยา่งเช่น กรณขีา่วทีเ่ป็นกระแสสงัคมกรณเีดก็ผูห้ญงิถูกขม่ขนื หากลงภาพขา่วไปจะ

ตอกยํา้ความเจบ็ปวดของผูเ้สยีหาย  และกระแสสงัคมจะวพิากษ์วจิารณ์ผูเ้สยีหายในเชงิลบ ดงันัน้ การ

นําเสนอตอ้งเลอืกไมล่งภาพแต่นําเรือ่งมาเขยีนรายงานตามขอ้เทจ็จรงิเท่านัน้  

อยา่งไรกต็าม สื่อทอ้งถิน่ยอมรบัว่าตอ้งตามกระแสและนําประเดน็จากสื่อออนไลน์มา

รายงานขา่ว เพื่อใหม้คีนตดิตาม ซึง่ขอ้จาํกดัคอื เมือ่มกีารนําเสนอเรือ่งเดยีวกนัโดยไมม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ 

และขาดกําลงัคนทมีงานทีจ่ะคน้ควา้เพื่อต่อยอดประเดน็ ขา่วจะมลีกัษณะคลา้ยกนัในหลาย ๆ สื่อ  

กระบวนการในการคดักรองและตดัสนิใจน้ี เป็นกระบวนการทีผู่ส้ ื่อขา่วหรอืบรรณาธกิาร

เป็นผูต้รวจสอบขอ้มลูและ หาบรบิทเกีย่วกบัเรือ่งเพิม่เตมิ แต่เน่ืองจาก องคก์รสื่อทอ้งถิน่มขีนาดเลก็ 

กระบวนการน้ีจงึเป็นหน้าทีข่องผูส้ ื่อขา่วทีต่อ้งรบัผดิชอบในการทาํ โดยใช้วจิารณญาณของผูร้บัผดิ ชอบ

เน้ือหาเป็นหลกั ซึง่ในบางครัง้พบว่า ผูส้ ื่อขา่วบางคนยงัขาดความเขา้ในเรือ่ งหลกัจรยิธรรม หรอือาจมี

มาตรฐานการตดัสนิใจในการเลอืกใชข้อ้มลูทีแ่ตกต่างกนั  

4.1.1.3) กระบวนการตรวจสอบข้อมลู 

สื่อทอ้งถิน่และสื่อชุมชนภาคพลเมอืงมกีระบวนการตรวจสอบขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ โดย

ใชส้ื่อสงัคมแพลตฟอรม์ต่าง  ๆ ในการหาขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อหาทีม่า หลกัฐานอา้งองิ และเปรยีบเทยีบ

ขอ้มลูเพื่อความน่าเชื่อถอื ดงัน้ี 

1) ใช ้25

26
Search engine เช่น Google เพื่อคน้หาขอ้มลูและหาบรบิทของเรือ่ง 

2) ตรวจสอบรปูภาพผ่าน 26

27
Google Image Search  ตรวจสอบรปูทีเ่หมอืนกนั   

หาตน้ตอผูท้ีเ่ป็นเจา้ของผู ้หาแหล่งขอ้มลูทีใ่หบ้รบิทเกีย่วกบัภาพนัน้ วธิกีารน้ีช่วยตรวจสอบ รปูตน้ฉบบั

และวนัเวลาของรปูได ้ 

                                                           
26 Search engine คอื โปรแกรมคน้หา คอื โปรแกรมทีอ่อกแบบมาเป็นเครื่องมอืสาํหรบัใช ้คน้หาขอ้มลู ซึง่โปรแกรมที่

ใชส้าํหรบัคนหาขอ้มลูบนเวบ็ไซต ์หรอื เวบ็ไซตท์ีใ่ชส้าํหรบัคน้หาขอ้มลู 
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3) หากมคีนส่งขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ เช่น ภาพหรอืคลปิมาให้ สื่อตรวจสอบตน้ตอ

ของภาพ โดยถามขอ้มลูเพีม่เตมิจาก แหล่งขา่วทีใ่ห้ ขอ้มลูสื่อออนไลน์ นัน้ ถา้เป็นภ าพทีไ่ดม้าจากการ

โพสตบ์นเฟสบุ๊คจะตรวจสอบกบัเจา้ของเฟส บุ๊คถงึชื่อและทีม่าของภาพนัน้  ๆ บางครัง้กต็รวจสอบ หลาย

ทางเพื่อหาความเชื่อมโยงกนั   

4) ตรวจสอบขอ้มลูจากผูส้ ื่อขา่วในพืน้ที ่และแหล่งขา่วอื่น ๆ เพื่อความถูกตอ้ง 

5) ตรวจสอบแหล่งขา่วทีไ่ดจ้ากสื่อหลกั หรอืสื่อทีส่งักดัองคก์รใหญ่ จะรอการยนืยนั

จากส่วนกลางก่อน เพื่อรกัษาความถูกตอ้งใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

สื่อทอ้งถิน่และสื่อ ชุมชนภาคพลเมอืง ใหค้วามเหน็ว่า จะเชื่อ ถอืแหล่งทีม่าของขอ้มลู ใน

กรณีเช่น ถา้ผูใ้หข้อ้มลู หรอื ผูเ้ป็นเจา้ของเน้ือหาบนสื่อออนไลน์เป็นบุคคลทีต่รวจสอบได ้มตีวัตน และ

เป็นผูม้ชีื่อเสยีง สื่อมองว่าขอ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอืในการนํามาใชใ้นขา่ว  รอ้ยละ 80 ของผูใ้หข้อ้มลูระบุว่า 

เชื่อมัน่ขอ้มลูจากหน่วยงานรฐั แต่ถา้เป็นกรณทีีม่าจากเฟสบุ๊คตอ้งมกีารตรวจสอบอกีครัง้  

4.1.1.4) การนําข้อมลูจากส่ือออนไลน์มาผลิตและเผยแพร่ในงานข่าว 

การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใช ้สื่อตอ้งขออนุญาตเจา้ของเน้ือหาก่อน และ ตอ้งให้

เจา้ของคลปิยนืยนัก่อนเสมอว่าใหส้ามารถใชใ้นการนําเสนอขา่วได ้ แต่บางครัง้สื่อพบปญัหาของการไม่

สามารถตดิต่อเจา้ของเน้ือหาเพื่อขอใชข้อ้มลูได ้ กต็อ้งตดัสนิใจ ระหว่างผลกระทบ และประโยชน์ทีจ่ะ

นําเสนอเน้ือหานัน้ เช่น ถา้เป็นเรือ่งทีช่่วยเตอืนภยัใหก้บัคนในชุมชน กต็อ้งเสีย่งใชข้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์แมจ้ะยงัไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูกต็าม  

การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชใ้นการผลติเน้ือหาม ี2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1) นําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มารายงานเป็นขา่วเพื่อสื่อสาร ถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

หรอืประเดน็ทีค่นกําลงัสนใจ โดยไมไ่ดต่้อยอดขอ้มลู ซึง่ขอ้มลูตอ้ง ผ่านการตรวจสอบ และขออนุญาต

จากแหล่งทีข่ออนุญาตได ้ก่อนนําเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ  

2) การผลติเน้ือหาใหม ่โดยมกีารลงพืน้ที ่ทาํขอ้มลูเพิม่เตมิ และใชข้อ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการอธบิายเรือ่งราวในการรายงานขา่ว  

การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชใ้นรปูแบบ การรายงงานทั ้งสองลกัษณะ ผูส้ ื่อขา่วระบุ

ว่ามกีารอา้งองิแหล่งทีม่าขอ้มลู ถา้ไมท่ราบชื่อของเจา้ของเน้ือหา จะอา้งองิว่ามาจากแพลตฟอรม์ใดแทน 

และพยายามไมด่ดัแปลง หรอืบดิเบอืนขอ้มลูจากสื่อออนไลน์เพื่อไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดในการนําเสนอ 

                                                                                                                                                                                     
27 Google Image Search การคน้ภาพบน Google โดยสามารถอพัโหลดภาพเขา้ไปเพื่อให ้Google ประมวลผลหา

ภาพทีใ่กลเ้คยีง หรอืภาพเดยีวกนัทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูของ Google 



| 92 
 

4.1.1.5) ปัญหาทางจริยธรรมท่ีพบในการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

สื่อมวลชนทอ้งถิน่และสื่อชุมชนภาคพลเมอืงเหน็ว่าขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มปีระโยชน์ต่อ

การรายงานขา่ว เพราะทาํใหไ้ดเ้รือ่งราวทีอ่ยูใ่นความสนใจของผูร้บัสาร และในบางประเดน็ผูส้ ื่อขา่วมี

โอกาสเขา้ถงึขอ้มลูทีห่ลากหลาย และ เป็นประโยชน์ต่อการนําเสนอขอ้มลูเพื่อชุมชนและทอ้งถิน่มากขึน้ 

แต่ผูส้ ื่อขา่วพบว่ามหีลายครัง้ทีเ่กดิความผดิพลาดในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ เพราะ ขาดความ    

รูเ้ท่าทนัต่อขอ้มลู และขาดกระบวนการตรวจสอบขอ้มลูทีช่ดัเจน  

ผูส้ ื่อขา่วทอ้งถิน่และสื่อ ชุมชนภาคพลเมอืง กงัวลและไมแ่น่ใจในมา ตรฐานการตดัสนิใจ

เกีย่วกบัการเลอืกใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ใน 2 เรือ่งหลกัคอืเรือ่งจรยิธรรมของการนําเสนอขอ้มลู       

และลขิสทิธิข์องการนําขอ้มลูมาใช ้โดยเสนอแนวทางในการตดัสนิใจทีป่ฏบิตัอิยูแ่ลว้ ดงัน้ี 

 1) กรณเีกีย่วกบัการใชภ้าพถ่าย พบปญัหาและมขีอ้สงสยัจากผูป้ฏบิตังิาน มาก

ทีสุ่ด ผูส้ ื่อขา่วระบุว่าหลกัทีใ่ชค้อื ถา้ทราบว่าใครเป็นเจา้ของภาพตอ้งขออนุญาต ก่อนนําไปใชแ้ละตกลง

ขอบเขตการนําเสนอกบัเจา้ของภาพ  แต่ในบางกรณตีามหาเจา้ของ ภาพไมพ่บ หรอื ไมส่ามารถตดิต่อ

บุคคลทีอ่ยูใ่นภาพถ่ายได ้ผูส้ ื่อขา่วตอ้ งเผชญิหน้ากบัการตดัสนิใจว่าการเลอืกใชภ้าพนัน้จะเกดิ

ผลกระทบต่อผูท้ีอ่ยูใ่นภาพ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และผลกระทบต่อองคก์รอยา่งไร ซึง่เป็นสิง่ทีย่ากในการ

ตดัสนิใจในกรณทีีม่คีวามอ่อนไหวของขอ้มลูหรอือาจกระทบหลายฝา่ย ดงันัน้ ถา้สามารถลงพืน้ทีห่รอื

ถ่ายภาพเองได ้จะเลอืกใชภ้าพทีถ่่ายเองเป็นหลกั และหลกีเลีย่งการใชภ้าพจากอนิเตอรเ์น็ตใหม้ากทีสุ่ด 

2) การไปขอขอ้มลู เพื่อมาทาํเน้ือหารายการ  มกัขอขอ้มลูทีเ่ปิดเผยสาธารณะเพื่อ

ป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิ ์  หรอืบางครัง้ถา้การไดม้าซึง่ขอ้มลูเป็นเรือ่งยาก  ทางสื่อกจ็ะเลอืกแกป้ญัหา

ดว้ยการสรา้งกราฟิกขึน้มาแทนขอ้มลูทีต่อ้งใช ้ 

3) กรณทีีม่กีารแชรร์ปู บนเฟสบุ๊ค  และสื่อตอ้งการนํารปูมาใช้ สื่อจะขอบคุณแหล่ง

สุดทา้ยทีเ่อารปูมา โดยไมไ่ดต้รวจสอบโดยละเอยีดถงึตน้ต่อทีม่า เพราะขอ้จาํกดัดา้นกําลงัคนและเวลาที่

ตอ้งใชใ้นการตรวจสอบ  

4) การหยบิขอ้มลูมาจาก สื่อสงัคมของบุคคลมชีื่อเสยีง ขออนุญาตก่อนนําขอ้มลูมา

ใชเ้สมอ และหากขอ้มลูมาจากบุคคลทีห่าตวัตนไมเ่จอจะใช้ วธิอีา้งองิทีม่าแทน ซึง่ถอืเป็นมารยาทใน การ

นํางานคนอื่นมาใช ้ 

5) ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีม่เีน้ือหาทีไ่มเ่หมาะสม เช่น ความรนุแรง น่ากลวั      

หรอื อุจาด  การหยบิภาพเหล่าน้ีมาใชโ้ดยไมป่กปิด ถอืว่าผดิจรยิธรรม พยายามหลกีเลีย่งการนําเสนอ 

หรอืตอ้งมกีารเบลอภาพในการนําเสนอ 
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 ทัง้น้ี ขอ้มลูจากสื่อทอ้งถิน่และสื่อชุมชนภาคพลเมอืงสะทอ้นใหเ้หน็ว่า สื่อในต่างจงัหวดัยงัเรยีนรู้

กระบวนการในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์อยู่  และยงัมขีอ้สงสยัในมาตรฐานในการใชง้านขอ้มลูจาก สื่อ

ออนไลน์อยา่งมจีรยิธรรมและความเหมาะสม ความพยายามในการรกัษามาตรฐานทางวชิาชพีคอืการใช้

หลกัจรยิธรรมสื่อ และวจิารณญาณของแต่ละคนในการตดัสนิใจ ซึง่สื่อยอมรบัว่า มาตรฐานของแต่ละคน

ยงัแตกต่างกนั การตดัสนิใจต่อสถานการณ์แตกต่างกนั ทาํใหพ้บรปูแบบการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีม่ ี

ทัง้ไดม้าตรฐาน และบกพรอ่งทางจรยิธรรมในบางเรือ่ง 

4.1.2) โมเดลการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ของโทรทศัน์ดิจิทลั 

 คณะวจิยัทาํการเกบ็ขอ้มลูจากโทรทศัน์ดจิทิลัจาํนวน 12 ช่อง เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการ 

แนวคดิ และวธิปีฏบิตัใินกระบวนการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการสื่อขา่ว สรปุเป็นโมเดลได ้ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 46 กระบวนการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ในการรายงานข่าวโทรทศัน์ดิจิทลั  
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4.1.2.1) กระบวนการหาข้อมลูจากส่ือออนไลน์เพ่ือใช้ในข่าวของโทรทศัน์ดิจิทลั 

กองบรรณาธกิารของสถานีโทรทศัน์ดจิทิลั หาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ 3 วธิไีดแ้ก่ 

1) มอนิเตอรข้์อมลูและรวบรวมจากส่ือสงัคม  (Monitoring) เพื่อหาประเดน็ 

และหาองคป์ระกอบของเรือ่งในการนํามาเล่าเรือ่งและเหตุการณ์  โดยมแีหล่งทีม่าของขอ้มลูจากกระแส

บนสื่อสงัคมทีผู่ส้นใจและแบ่งปนัต่อกนัจาํนวนมาก ตดิตามแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นผูท้รงอทิธพิลบนโลก

ออนไลน์ ผูเ้ชีย่วชาญ กลุ่มเคลื่อนไหว นกัขบัเคลื่อนประเดน็ เพจดงั เช่น Drama-addict เป็นตน้ รวมถงึ

บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงทีใ่ชส้ื่อสงัคมในการใหข้อ้มลูกบัผูท้ีต่ดิตามบนสื่อออนไลน์  

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีจ่ะนําเสนอเป็นขา่วจะผ่านกระบวนการคดัเลอืกและ

ตรวจสอบของกองบรรณาธกิารเพื่อนําไปใชใ้นการผลติเน้ือหา เพิม่เตมิ ผูท้ีท่าํการตรวจสอบคอืผูส้ ื่อขา่ว 

และทมีกองบรรณาธกิารโดยมคีนทีร่บัผดิชอบในการมอนิเตอรข์อ้มลู จากสื่ อออนไลน์ทาํหน้าทีค่น้หา

ขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลูก่อนใชง้าน ลกัษณะของการหาขอ้มลูในแบบทีห่น่ึง น้ี เป็นรปูแบบเดยีวกบัที่

สื่อทอ้งถิน่ทาํ แต่แตกต่างคอื โทรทศัน์ดจิทิลัมทีมีงานเฉพาะทีท่าํหน้าทีใ่นการมอนิเตอร ์และตรวจสอบ

ขอ้มลูดว้ย ไมใ่ช่เพยีงผูส้ ื่อขา่วดาํเนินการคนเดยีว  

2) กระบวนการระดมข้อมลู (Crowdsourcing) หมายถงึการทีอ่งคก์รสื่อ หรอื 

ผูส้ ื่อขา่วสื่อสารกบัผูใ้ชส้ื่อบนแพลตฟอรม์สื่อสงัคมเพื่อใหม้ี ส่วนรว่มในการใหข้อ้มลู ตรวจสอบขอ้มลู 

อธบิายขอ้มลู และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อประเดน็ อาท ิผูส้ ื่อขา่วโพสตเ์ฟซบุ๊ค เพื่อถามขอ้มลู

เกีย่วกบัเหตุการณ์ภยัพบิตั ิ หรอื ผูส้ ื่อขา่วทวติขอ้ความบนทวติเตอรแ์จง้ว่าจะสมัภาษณ์แหล่งขา่วคน

สาํคญัและใหผู้ท้ ีต่ดิตามส่งคาํถามหรอืความคดิเหน็เขา้มาเพื่อนําไปใชใ้นการสมัภาษณ์ เป็นตน้  

การดาํเนินการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในลกัษณะน้ี ทาํไดโ้ดยตวัผูส้ ื่อขา่วเอง หรอื

เป็นกระบวนการทาํงานโดยกองบรรณาธกิารสรา้งระบบในการระดมขอ้มลูขึน้มา แต่โดยส่วนมากทีพ่บ

คอืผูส้ ื่อขา่วระดมขอ้มลูผ่านช่องทางบญัชชีื่อบนสื่อสงัคมส่วนตวั 

ในกระบวนการระดมขอ้มลู ผูส้ ื่อขา่วและกองบรรณาธกิารตอ้งสรา้งเครอืขา่ยกบั

ชุมชนอออนไลน์ และมคีวามเขา้ใจธรรมชาตกิารสื่อสารบน สื่อสงัคมแต่ละแพลตฟอรม์ เพื่อปฏสิมัพนัธ์

และทาํใหเ้กดิการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการรายงานขา่วได ้ผูส้ ื่อขา่วและทมีงา นทีท่าํหน้า จดัการ

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ควรไดร้บัการอบรมเพิม่ทกัษะในการบรหิารจดัการชุมชนและ การสรา้งปฏสิมัพนัธ์

บนสื่อสงัคม 
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 3) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในรปูแบบส่ือพลเมือง  พบชดัเจนใน

กระบวนการของ ThaiPBS และ เครอืเนชัน่ รปูแบบการหาขอ้มลูแบบน้ี คอืทาํใหผู้ร้บัสารเป็นผูผ้ลติสื่อ

และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรายงานขา่วขององคก์รสื่อ รปูแบบของ ThaiPBS เป็นการพฒันา

เครอืขา่ยนกัขา่วพลเมอืง มกีารฝึกอบรม และสรา้งช่องทางเฉพาะในการนําเสนอขอ้มลู  

ส่วนรปูแบบของเครอืเนชัน่ คอืการสรา้งชุมชนคนเขยีนบลอ็คบน OKnation.net 

ซึง่มลีกัษณะของการใหพ้ืน้ทีค่นในการสรา้งเน้ือหา ผูใ้ชส้ื่อออนไลน์เขยีนบนัทกึ และเล่าเรือ่งราวตาม

ความสนใจ ทัง้น้ี พบว่ามกีารพฒันากลุ่มนกัขา่วพลเมอืง พฒันาชุมชนของคนทีแ่บ่งปนัความสนใจเรือ่ง

เดยีวกนั รวมถงึมบีลอ็คเกอร์ ทีข่บัเคลื่อนประเดน็ในชุมชนทอ้งถิน่ของตวัเอง เครอืเนชัน่มรีะบบของ                

กองบรรณาธกิารดแูลเวบ็ไซต ์ Oknation.net ทาํหน้าที่มอนิเตอรแ์ละคดัเลอืกประเดน็ทีน่่าสนใจมาลงใน

สื่อของเครอื และสรา้งความรว่มมอืเฉพาะกจิในสถานการณ์ทีต่อ้งการขอ้มลูจาํนวนมาก เช่น ภยั พบิตั ิ

หรอืประเดน็ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงในแต่ละพืน้ที ่ 

“ประโยชน์ของการสรา้งชุมชน OKnation.net คอืทาํใหเ้ป็นเครือ่งมอืสื่อสาร

ของภาคประชาชนในทุกประเดน็ บลอ็กพฒันา ไปคุยเรือ่งวฒันธรรม เรือ่ง

การศกึษา สิง่แวดลอ้ม ทีค่นไมค่่อยพดูถงึกนั และรวมตวัของคนทีม่คีวามคดิ

คลา้ยกนัจนทาํใหเ้ป็นการขบัเคลื่อนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม  ในบางครัง้

กองบรรณาธกิารขา่วทาํงานรว่มกบับลอ็กเกอร ์เช่นกรณน้ํีาท่วม ไดข้อ้มลู 

ภาพและเรือ่งราวจากบลอ็กเกอรม์าใชข้อ้มลู เรือ่งประเดน็สิง่แวดลอ้มไดข้อ้มลู

เชงิลกึจากเครอืขา่ยนั กอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในบลอ็ก เรือ่งราวถูกนําเสนอใน

ขา่วในเครอืเนชัน่ บลอ็กเกอรก์ช่็ วยต่อยอดขบัเคลื่อนประเดน็ดว้ย ” 

(บรรณาธกิารเวบ็ไซต ์OKnation.net เครอืเนชัน่ สมัภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ ์2560) 

จะเหน็ว่า สถานีโทรทศัน์ดจิทิลั มกีระบวนการ หาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ทีเ่พิ่มเตมิมากกว่าทีส่ ื่อ

ทอ้งถิน่ทาํคอื การสรา้งกระบวนการการมสี่วนรว่ม ดว้ยการระดมขอ้มลู และการสรา้งระบบของเครอืขา่ย

ความรว่มมอืกบัผูใ้ชส้ื่อออนไลน์ และพลเมอืง  

4.1.2.2) การคดัเลือกข้อมลูจากส่ือออนไลน์เพ่ือใช้ในข่าวของโทรทศัน์ดิจิทลั 

จากโมเดลในภาพที ่46 ยงัแสดงใหเ้หน็ว่า ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากสื่อออนไลน์จะผ่านการคดั

กรองคดัเลอืก  และสื่อ กําหนดประเดน็สู่การนําเสนอขอ้มลู โดยกองบรรณาธกิารมหีลกัเกณฑใ์นการ

คดัเลอืกขอ้มลู ดงัน้ี 
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1) เลือกจาก เร่ืองอยู่ในความสนใจของประชาชน  เป็นประเดน็ทีม่กีารพดูถงึ 

แบ่งปนักันบนสื่อสงัคมออนไลน์จาํนวนมาก จนเป็น “กระแส ” ความสนใจ มกัเป็นเรือ่งทีเ่ชื่อมโยง กบั

ประสบการณ์ มคีวามรูส้กึรว่มกบัเหตุการณ์และเรือ่งราว รวมถงึเรือ่งทีม่ผีลกระทบ ต่ออารมณ์ ความรูส้กึ  

และมคีุณค่าทางจติใจต่อผูร้บัสาร ผูค้นจะใหค้วามสาํคญัอยากรูแ้ละตดิตามขอ้มลู ลกัษณะการคดัเลอืก

สิง่ทีเ่ป็นกระแสบนออนไลน์ ตอ้งมกีารใชว้จิารณญาณตดัสนิใจเรือ่งความเหมาะสมของเน้ือหาทีจ่ะ

นําเสนอ และผลกระทบจากการนําเสนอเน้ือหาดงักล่าวดว้ย  

“เกณฑก์ารเลอืกคอื ดคูวามสนใจของคน เช่น ยอดววิ แชร ์ Like หรอื ดู

เน้ือหาทีน่่าสนใจ หรอืสอดคลอ้งกบัประเดน็ขา่วทีเ่ป็นกระแสอยู ่ณ เวลานัน้  

เช่น นกัท่องเทีย่วตกเขาชา้งเผอืก อาจหาภาพน่ิงจากเฟซบุ๊คเพจต่าง  ๆ  นํา

เน้ือหามาประกอบขา่ว  นอกจากน้ียงัทาํการมอนิเตอรก์ารแสดงความคดิเหน็

ทีค่นมาปฏสิมัพนัธก์บัขอ้มลูขา่วของเรา ถา้มปีระเดน็น่าสนใจเพราะบางทจีะ มี

คนมาใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ ทมีงานจะตดิต่อเพื่อสมัภาษณ์ และนํามาใชใ้นการ

รายงานขา่ว เช่น กรณตีํารวจเอาสนิบน คนยืน่เรยีกสนิบน ผดิทัง้คนใหค้นรบั  

กจ็ะเลอืกนําเสนอความเหน็จากทัง้สองฝา่ยเพื่อความสมดุล อยา่งไรกต็าม 

ตอ้งพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งทีม่า  โดยเฉพาะเจตนา ของการโพสต์

ประกอบการตดัสนิใจเลอืกดว้ย ” (บรรณาธกิารขา่วเศรษฐกจิ ช่อง 7HD 

สมัภาษณ์ 24 กุมภาพนัธ ์2560) 

2) เลือกข้อมลูอย่างมีรสนิยม  หมายถงึ การเลอืกขอ้มลูทีเ่หมาะสมต่อการ

นําเสนอใหก้บัผูร้บัสาร คาํนึงถงึการละเวน้ภาพความรนุแรง หวาดเสยีว หวาบหววิ หรอืเน้ือหาทีนํ่าไปสู่

ความหดหู่ ความโกรธ และความขดัแยง้ และทีส่าํคญัตอ้งเลอืกมมุมองในการนําเสนอขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ใหม้กีารอธบิายบรบิทของเหตุการณ์ใหช้ดัเจน 

“การเลอืกคลปิตอ้งอยูใ่นคอนเซปตข์องรายการต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็น ขา่วทีด่แูลว้

ไมห่ดหู่ ขา่วทีด่แูลว้ใหท้างออก ถงึแมบ้างคลปิจะดงัและเป้นกระแสจรงิ แต่ไม่

ตรงตามขอบเขตนโยบายของบรษิทักเ็ลอืกทีจ่ะไมนํ่าเสนอ เพราะองคก์รสื่อ

ตอ้งหาคาแรคเตอรก์ารนําเสนอขา่วใหช้ดัเจน  อยา่งของ TNN24 จะเน้นรอบ

ดา้นและเป็นกลาง เช่น  การนําเสนอคดบีางอยา่ง สื่อไมม่สีทิธติดัสนิว่าเขาคอื

คนผดิ ทุกคาํพดูทีใ่ชใ้นงานขา่วตอ้งผ่านการกลัน่กรอง  จะเน้นนําเสนอทีม่าที่

ไปของเรือ่งราว  ทางออกของปญัหาทีค่นทัว่ไปสามารถนําไปปรบัใชไ้ด ้โดย
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สมัภาษณ์นกัวชิาการหรอืคนทีม่คีวามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้  ๆ เพิม่เตมิ ใน

เน้ือหาดว้ย” (หวัหน้าขา่วโต๊ะรายงานพเิศษ TNN24 สมัภาษณ์ 17 กุมภาพนัธ ์2560) 

3) เลือกจากประเดน็ท่ีสามารถต่อยอดอธิบายเร่ืองได้  การใช้ขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ในระยะแรก ๆ จะเป็นการนําคลปิ ภาพ หรอืขอ้มลูมาเล่าในรายการขา่วตามความสนใจเท่านัน้ 

แต่ปจัจบุนั กระแสของประเดน็บนโลกออนไลน์มจีาํน วนมาก มทีัง้ผูใ้หข้อ้มลูหลายมติ ิและตรวจสอบ

ขอ้มลู ถา้สื่อหลกัทาํเพยีงแค่นําเรือ่งจาก สื่อออนไลน์มาบอกว่าเกดิอะไรขึน้กจ็ะไมเ่กดิประโยชน์ต่อผูร้บั

สาร ดงันัน้ หลายสถานีจึ งมทีศิทางของการ มอนิเตอรป์ระเดน็ และขอ้มลูจากโลกออนไลน์ แลว้ต่อยอด

ประเดน็ในเชงิระบบ ดว้ยการอธบิาย หรอื หาทางออกของเรือ่งนัน้ 

“สาํหรบัวธิกีารทาํงาน ถา้มกีารหยบิกระแสสงัคมขึน้มานําเสนอเป็นขา่ว เช่น

กรณขีองคุณออย นามสมมตุใินเฟซบุ๊คทีม่กีารโพสตข์อ้ความว่า ถูกแอบอ้ าง

สวมรอยบตัรประชาชน ซึง่เหตุการณ์น้ีเกดิขึน้เมือ่ปี 2557 แต่ยงัส่งผลถงึเขา

ในปจัจบุนั เพราะคนทีเ่อาไปนําบตัรประชาชนไปเปิดเบอรม์อืถอื ไปผกูพรอ้ม

เพย ์ประเดน็น้ีน่าสนใจเพราะเป็นเรือ่งใกลต้วั จงึส่งนกัขา่วสายการเมอืงไป

กรมการปกครอง สอบถามความคดิเหน็กบัแหล่งขา่ว ขณะที่กองบรรณาธกิาร

ตดิต่อไปยงัผูเ้สยีหายเพื่อขอขอ้มลู แลว้นําขอ้มลูมาประกอบกนั ขยายเรือ่ง ใน

มติทิีใ่หญ่ขึน้เพื่อเตอืนภยัสงัคม การทีม่กีองบรรณาธกิารคอยสนบัสนุนการหา

ขอ้มลูเพิม่เตมิช่วยใหพ้ฒันาประเดน็จากกระแสออนไลน์ นําไปสู่การอธบิายที่

ชดัเจนขึน้” (ผูป้ระกาศขา่วช่อง 3 สมัภาษณ์ 12 กุมพนัธ ์2560) 

4) เลือกประเดน็ท่ีมีผลประโยชน์ต่อสาธารณะ  คอืการพจิารณาจากคุณค่าขา่ว

ในเชงิผลกระทบ มองทีป่ระโยชน์ต่อสาธารณะเป็นสาํคญั  การนําเสนอขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ตอ้งอธบิาย

ขยายความ และขบัเคลื่อนประเดน็ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการแกป้ญัหา และสรา้งความเปลีย่นแปลงในสงัคม 

 การคดัเลอืกขอ้มลูและนําเสนอลกัษณะน้ี เป็นการใชป้ระโยชน์จากขอ้ดขีองสื่อ

ออนไลน์ในเรือ่งโอกาสการเขา้ถงึ ประเดน็ใหม่  ๆ ประเดน็ทีอ่ยูใ่นความสนใจ มองเหน็ปญัหาจากเสยีง

ของคนในสงัคม และเลอืกหยบิมานําเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะได ้

“เรือ่งทีเ่ลอืกตอ้งเป็นเรือ่งใหญ่และมผีลประโยชน์ต่อสาธารณะจรงิ  ๆ ไมใ่ช่

เรือ่งทีม่เีน้ือหาขาํขนัแต่เป็นกระแส เรือ่งทีม่กีารหยบิยกมาเล่าแต่ไมไ่ดต้ามต่อ

กย็งัมอียู ่แต่จะน้อยลง ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มปีระโยชน์ในงานขา่วในแงข่อง
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การตดิตามต่อ เพราะอยา่งน้อยกเ็ป็นการเผยแพรใ่นสิง่ทีน่กัขา่วมอียู ่หากมี

ภาพ คลปิหรอืขอ้มลูทีน่่าสนใจและนกัขา่ว เห็นว่ามปีระโยชน์กจ็ะนําไปสู่การ

ตามเรือ่งต่อ ขยายผลจนทาํใหเ้กดิประโยชน์กบัสงัคม เรยีกไดว้่าเป็นเสมอืน

ตน้ตอทีจ่ดุประเดน็ของเรือ่งต่าง ๆ และหากมกีารนําเสนอหลายมมุมองทัง้การ

ถกเถยีง หรอืขอ้กฏหมายกอ็าจนําไปสู่การแกป้ญัหาได้ ” (ผูส้ ื่อขา่วอาวุโส 

Spring News สมัภาษณ์ 4 กุมภาพนัธ ์2560) 

4.1.2.3) กระบวนการตรวจสอบข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

ขอ้มลูจากออนไลน์มจีาํนวนมาก มทีัง้เรือ่งจรงิ เรือ่งเทจ็ เรือ่งทีบ่ดิเบอืนเพื่อประโยช น์

ของบางฝา่ย หรอื เรือ่งเล่าทีต่ดัตอนทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ดงันัน้ การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใช้

ในการรายงานขา่วตอ้งมกีระบวนในการตรวจสอบขอ้มลูเพื่อความถูกตอ้งและน่าเชื่อถอื 

สื่อมวลชนทีใ่หส้มัภาษณ์ ระบุว่า  ถา้สื่อวิง่ตามกระแสออนไ ลน์แลว้นําขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์มานําเสนอเพยีงอยา่งเดยีวกม็โีอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาดไดง้า่ย การจะทาํใหส้ื่ออาชพี

แตกต่างจากสื่อออนไลน์ คอื การเป็นทีพ่ึง่ในการตรวจสอบขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ และนําเสนออยา่งรอบดา้น  

วธิกีารตรวจสอบขอ้มลู ทีส่ ื่อมวลชนใชอ้ยูย่งัเป็นลกัษณะของ การใชว้จิารณญาณและ

สบืคน้เพิม่เตมิจากแหล่งต่าง  ๆ โดยสื่อยอมรบัว่ายงัไมม่รีะบบในการจดัการขอ้มลูและตรวจสอบ ทาํให้

ขึน้อยูก่บัมาตรฐานการทาํงานทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละคน การขาดทมีงานเฉพาะเป็นปญัหาหน่ึงใน

กระบวนการตรวจสอบขอ้มลู เพราะในเรือ่งทีซ่บัซอ้นและตอ้งใชเ้วลาในกา รสบืคน้เพื่อตรวจสอบ 

ผูส้ ื่อขา่วและกองบรรณาธกิารไมส่ามารถจดัสรรเวลาทุ่มเทใหใ้นกระบวนการตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที ่

บางครัง้ยงัคงเกดิความผดิพลาดในการนําเสนอขอ้มลูในขา่ว 

 

ทัง้น้ี จากการสงัเคราะหข์อ้มลู สรปุหลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ทีส่ ื่อมวลชนใชเ้ป็นหลกัในการตรวจสอบ

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ได ้4 วธิ ีดงัน้ี 

1) หาต้นต่อผูโ้พสต ์ และตรวจสอบย้อนหลงักบัข่าว อ่ืนๆ หากมปีระเดน็หรอื

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ทัง้เรือ่งราว  ภาพ และ คลปิ ผูส้ ื่อขา่วจะตรวจสอบหาเจา้ของขอ้มลู โดยหาว่าตน้

ทางของขอ้มลูมาจากโพสตใ์ด ตดิต่อเจา้ของขอ้มลูเพื่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ เพื่อช่วยในการ

ตดัสนิใจต่อความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู  
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นอกจากนัน้ ยงัมกีารนําไปคน้หากบัขา่วยอ้นหลงัอื่น  ๆ เพื่อตรวจสอบความ

น่าเชื่อถอืและความเป็นไปไดข้องขอ้มลูใหถู้กตอ้งมากทีสุ่ด ณ เวลาทีข่อ้มลูมใีหต้รวจสอบ อยา่งไรกต็าม 

ผูส้ ื่อขา่วยอมรบัว่า บางครัง้ เมือ่มกีารนําเสนอไปแลว้ อาจมขีอ้มลูชุดอื่น  ๆ ตามออกมา ซึ่ งอาจแตกต่าง

หรอืลดทอนความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูที่ นําเสนอขา่วไปแลว้ ดงันัน้ สื่อตอ้ง นําเสนอขอ้มลูต่อเน่ือง และ

เรยีงลาํดบัเหตุการณ์ ใหถู้กตอ้ง พรอ้มกบันําเสนอบรบิทขอ้มลูประกอบให้ รอบดา้น เพื่อใหส้งัคมได้

ตดัสนิใจและเขา้ใจเหตุการณ์นัน้ ๆ ไดม้ากทีสุ่ด 

“การตรวจสอบขอ้มลู พจิารณาจากความน่าเชื่อถอืของคนโพส และดูวนัที่แชร ์

แลว้ตรวจสอบกบั ขา่วเก่า  ๆ บางทีก่็ตดิต่อส่วนตวั ไปถามรายละเอยีดอกีครัง้ 

แต่บางครัง้กท็าํไมท่นั และบางครัง้ กย็อมรบัว่ามคีวามบกพรอ่งในกระบวนการ

ตรวจสอบ โดยเหน็ว่ามคีนแชร์จาํนวนมาก และเขา้ใจผดิคดิว่าคอือนัทีถู่กตอ้ง

และนํามาเสนอ  เช่น เคยมกีรณทีีเ่อา คลปิทีผ่ดิมาลง เช่นกรณรีถกระบะควํ่า 

แลว้มคีนมาแสดงความคดิเหน็ว่าเราใชค้ลปิผดิ วธิแีกไ้ขกค็อืทาํขา่วต่อยอดลง

พืน้ทีไ่ปสมัภาษณ์ชาวบา้นเพิม่เตมิและนํามารายงานขยายความขา่ว ”   

(ผูส้ ื่อขา่วช่อง 7 สมัภาษณ์ 4 กุมภาพนัธ ์2560) 

“ถา้เหน็คลปิทีแ่ชรก์นัในโลกออนไลน์กจ็ะเริม่เขา้ไปดกู่อน โดยส่วนใหญ่จะ

เลอืกมาจาก Youlike เพราะมคีนใหค้วามสนใจ  จากนัน้ตรวจสอบไปทีต่น้ทาง

ทีม่าของคลปิเพื่อตรวจสอบ  โดยจะไมนํ่าเสนอก่อน ไดร้บัการยนืยนัขอ้มลูว่า

เหตุการณ์เกดิขึน้จรงิ เ มือ่ตดิต่อเจา้ของคลปิไดจ้ะมกีาร สอบถามเพิม่เตมิ

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพิม่และตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู  จากนั ้นจะนํา

ขอ้มลูทีไ่ดม้าเรยีบเรยีง เพื่อรายงานขา่ว บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ ” (ผูส้ ื่อขา่ว 

TNN24 สมัภาษณ์ 17 กุมภาพนัธ ์2560) 

2) มอนิเตอรก์ารแสดงความคิดเหน็ ต่อข้อมลูจากส่ือออนไลน์  การอ่านความ

คดิเหน็ต่อขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ เช่น แสดงความคดิเหน็ใตโ้พสตเ์ฟซบุ๊ค เป็นตน้  ช่วยตรวจสอบความ

น่าเชื่อถอืของขอ้มลูได ้เพราะบางครัง้มคีนช่วยตรวจสอบขอ้มลู ตัง้คาํถามหรอืใหข้อ้มลู ต่างแง่มมุ ซึง่สื่อ

สามารถนําไปตรวจสอบและขยายความต่อได ้

3) รอข้อมลูอย่างเป็นทางการหรือข้อมลูจากแหล่งข่าวท่ีน่าเช่ือถือ  ตดิต่อ

แหล่งขา่วอื่น ๆ ทีม่คีวามรู ้ความชาํนาญ กบัประเดน็ขา่วเพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งขอ้มลู  โดยการ

ส่งผูส้ ื่อขา่วลงพืน้ที ่
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“ในขา่วกระแสเราใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ตามความสนใจของสงัคม และสิง่ที่

คาดว่าจะเกดิ บางเรือ่งตรวจสอบเชงิลกึแลว้กต็อ้งดู เวลานําเสนอถงึความ

เหมาะความ เช่น  ขา่วลอืเรือ่งการแต่งตัง้สมเดจ็พระสงัฆราชองคท์ี ่ 20 แลว้ 

หากตรวจสอบขอ้มลูชดัเจนแลว้ จะนําไปกําหนดว่าจะทาํสกู๊ปเพื่อ นําเสนอ

ขอ้มลูอยา่งไร เมือ่มกีารประกาศอยา่งเป็นทางการ บางทแีหล่งขอ้มลูในการ

ตรวจสอบกใ็ชข้อ้มลูของเวบ็บอรด์ หรอืเพจดงั  ๆ ตรวจสอบ แต่ไมไ่ดนํ้ามา

กําหนดน้ําหนกัทัง้หมดของขา่วว่าเป็นไปตามนัน้ สุดทา้ยตอ้งตรวจสอบก่อน

และมกีารยนืยนัจากแหล่งขา่วทีเ่ชื่อถอืได้” (ผูส้ ื่อขา่วอาวุโส MCOT สมัภาษณ์ 

2 กุมภาพนัธ ์2560) 

“การใชข้อ้มลูในสื่อออนไลน์ในงานขา่วต่างประเทศ เป็นการเลอืกเอาภาพ หรอื

คลปิมาใช้โดยหยบิเฉพาะเรือ่งทีเ่กดิขึ้ นในต่างประเทศ และใช้สื่อสงัคมในการ

ตรวจสอบ ขอ้มลูในโซนอาเซยีนเท่านัน้ ไมใ่ช่ตน้ทางในการหาประเดน็ขา่ว ” 

(ผูส้ ื่อขา่ว ช่อง 3 สมัภาษณ์ 4 กุมภาพนัธ ์2560) 

“หากเกดิเหตุการณ์ขึน้ และนกัขา่วเหน็คลปิบนสื่อออนไลน์ จะ ประสานไปยัง

หน่วยงานทีด่แูลก่อน เพื่อสอบถามขอ้เทจ็จรงิ เช่น เมือ่เกดิเหตุการณ์น้ําท่วม

อาจตดิต่อไปยงัหน่วยง านบรรเทาสาธารณภยัเพื่อสอบถามว่า เหตุการณ์ใน

คลปิน้ีเกดิขึน้จรงิหรอืไม ่และเกดิขึน้หนกัจรงิมากน้อยแค่ไหน  เพื่อหาคาํตอบ

มายนืยนัขอ้เทจ็จรงิ โดยเฉพาะตรวจสอบจากแหล่งขา่วทีม่อียู่  เมือ่มัน่ใจและมี

ขอ้มลูบรบิทเพิม่เตมิแลว้จงึนํามาเสนอเป็นขา่ว ” (ผูส้ ื่อขา่ว PPTV36HD 

สมัภาษณ์ 10 กุมภาพนัธ ์2560) 

4) ใช้ดลุพินิจ และวิจารณญาณส่วนตวัของผูส่ื้อข่าว  ผูส้ ื่อขา่วตอ้งมทีกัษะใน

การกลัน่กรอง คดัเลอืกขอ้มลู มคีวามรู ้ และเขา้ใจต่อบรบิทของเรือ่งทีนํ่าเสนอบนโลกออนไลน์ เพื่อใช้

ประกอบในการตดัสนิใจต่อความน่าเชื่อถอื และคุณค่าของขอ้มลูจากออนไลน์ทีจ่ะนํามาใชง้าน 

“สาํหรบัเนชัน่จะใชค้นทีม่ปีระสบการณ์ มากลัน่กรองความเป็นไปไดข้องแต่ละ

ขา่ว เบือ้งตน้จะใชดุ้ลพนิิจขอ งบุคคลเหล่าน้ีก่อน หากยงั ไมม่คีวามแน่ใจใน

ขอ้มลูกจ็ะมกีระบวนการตรวจสอบ  ซึง่การนํา ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มาใชจ้ะ

เป็นการนํามาต่อยอด เพื่อใหง้านขา่วมคีุณภาพและเกดิความน่าสนใจ ” 

(ผูส้ ื่อขา่ว เนชัน่ทวี ีสมัภาษณ์ 15 กุมภาพนัธ ์2560) 
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4.1.2.4) การผลิตเน้ือหาท่ีใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

เมือ่ตรวจสอบขอ้มลูจากสื่อออนไลน์แลว้ กระบวนการในการผลติและเผยแพรข่องสื่อ

กระแสหลกั ประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 

 1) นําข้อมลูจากส่ือออนไลน์ไปประกอบในการรายงานข่าว  เช่น ขา่วอ่าน 

เล่าขา่ว และสกู๊ปขา่ว เพื่อช่วยอธบิายเรือ่งราวและประเดน็ใหช้ดัเจนขึน้  

 2) ใช้ข้อมลูจากส่ื อออนไลน์ในรายการเฉพาะ  มทีมีงานเฉพาะในการ

รวบรวม ตรวจสอบ พฒันาประเดน็และเรือ่งราวเพื่อใชใ้นรายการ เช่น รายการชวัรก่์อนแชร ์ทางช่อง 

MCOT รายการเชา้ขา่วชดัโซเชยีล ทางช่องไทยรฐัทวี ีเป็นตน้ ซึง่จะเน้นการนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มา

ขยายประเดน็เพื่อเล่าเรือ่งและอธบิายขอ้มลูแก่ผูช้ม 

 ประเดน็สาํคญัในการนําเสนอขอ้มลูทีผู่ส้ ื่อขา่วระบุคอื  การต่อยอดประเดน็ และสามารถ

อธบิายบรบิทของเรือ่งราวทีม่าจากสื่อสงัคมออนไลน์ได ้อยา่งไรกต็าม แนวคดิน้ียงัมขีอ้จาํกดัในเรือ่ง

เวลาของการนําเสนอ การแขง่ขนัเพื่อชงิความรวดเรว็ในการนําเสนอขอ้มลู ทมีงานที่ จาํกดัและภาระงาน

ทีเ่พิม่ขึน้ แต่ถา้หากสื่อมวลชนสามารถทาํได ้จะทาํใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ได้

อยา่งเตม็ที ่

“ถา้จะใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ตอ้ งนํามาต่อยอด ตอ้งใชว้จิารณญาณและ

ความรูท้ีม่ใีนการใหบ้รบิทต่อขอ้มลูนัน้ การตรวจสอบขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ใช้

หลกัการเดยีวกบัการตรวจสอบและคน้ควา้ขอ้มลูในการรายงานขา่วแบบดัง้เดมิ 

โดยอาจใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการตรวจสอบเพิม่เตมิได ้และ ถา้นํามาใช้

ตอ้งต่อยอดประเดน็ให้ มากกว่าหรอืทาํใหเ้รือ่งเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  แต่

อุปสรรค สาํคญักค็อื ขอ้มลู มจีาํนวนมาก  กระจดักระจาย  และมาตรฐานการ

ทาํงานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตรวจสอบขอ้มลูทีเ่ทีย่งตรง วธิกีารแกป้ญัหา

คอื ควรตอ้งมคีนทีก่ําหนดมาตรฐานในการตดัสนิใจ และมจีดุยนืทีช่ดัเจนใน

การเลอืกและใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ในการรายงานขา่ว ” (บรรณาธกิารขา่ว 

NOW26 สมัภาษณ์ 20 กุมภาพนัธ ์2560) 

 การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาผลติและเผยแพร ่ตอ้งอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลู ซึง่ใช้

วธิเีดยีวกนักบัสื่อทอ้งถิน่คอื อา้งองิชื่อบญัชผีูใ้ชบ้นแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืเป็นคน
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โพสตข์อ้มลูดงักล่าว และอา้งองิชื่อแพลตฟอรม์ เช่น YouTube และ Wikipedia เป็นตน้ ลกัษณะในการ

อา้งองิขอ้มลูจะตอ้งขึน้เป็นกราฟิกขอ้ความประกอบใหช้ดัเจน  

นอกจากนัน้ การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใ ช ้ตอ้งมกีารคดักรอกสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม 

เช่น ภาพทีร่นุแรง ภาพทีโ่ ป๊เปลือย ภาพความขดัแยง้ เป็นตน้ จะตอ้งมกีารตดัต่อ ดดัแปลง เปลีย่น

มมุมอง หรอืใชก้ารเบลอ หรอืเสยีงทีม่คีวามรนุแรง คาํพดูทีห่ยาบคาย ตอ้งตดัต่อก่อนเผยแพร ่  

“ปจัจบุนัไทยรฐัทวีมีกีารใชข้อ้มลูจากสื่อออ นไลน์เป็นตน้ทางขา่วอยู ่ 2 แบบ 

ทัง้ภาพ เสยีงหรอืบุคคลทีอ่ยูใ่นขา่ว โพสตท์ีเ่ขาโพสตบ์นหน้าเฟซบุ๊คตวัเองก็

สามารถนําเอามาใชไ้ด ้วจิารณญาณกจ็ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนแรกที่

เริม่ตน้จากในออนไลน์ ส่วนใหญ่ทีเ่อามาใชจ้ะเป็นขา่วทีใ่กลช้ดิกบัประชาชน 

เช่น กรณตีํารวจเรยีกรบัสนิบนหรอืกรณอุีบตัเิหตุต่างๆ ทีค่ลปิเหล่านัน้ถอืเป็น

หลกัฐานสาํคญั ส่วนอกีแบบหน่ึงกจ็ะเป็นกระแสขา่ว นกัขา่วเอาไปสบืคน้ขอ้มลู

เพิม่เตมิในสื่อสงัคมเพื่อตรวจสอบขอ้มลู เพื่อนํากลบัมาเสนอประกอบในขา่ว ” 

(บรรณาธกิารโซเชยีลมเีดยี ไทยรฐั 2 ธนัวาคม 2559) 

 สรปุ กระบวนการในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ของโทรทศัน์ดจิทิลัมกีระบวนการทีเ่ป็นระบบ

มากกว่าสื่อทอ้งถิน่ เพราะมทีมีงานจาํนวนมากกว่า  แต่กย็งัพบปญัหาทีท่าํใหเ้กดิความผดิพลาดทาง

จรยิธรรมในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์เหมอืนกบัสื่อทอ้งถิน่ โดยปญัหาทีพ่บเกดิจากปจัจยั ดงัน้ี 

1) มาตรฐานทีเ่ป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจคดัเลอืกและตรวจสอบขอ้มลูไมช่ดัเจน ในบาง

สถานการณ์ตอ้งใชว้จิารณญาณทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสนิใจต่อการเลอืกใชข้อ้มลูยงัแตกต่างกนั  

2) การนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชป้ระโยชน์ในการอธบิายและต่อยอดขอ้มลูยงัทาํได้

ไมเ่ตม็ที ่และขาด ระบบการจดัการขอ้มลูเพื่อใชป้ระโยชน์ในเชงิลกึอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพราะจาํนวน

คนทาํงานทีน้่อย ความรูค้วามเขา้ใจต่อการจดัการขอ้มลูสื่อออนไลน์แตกต่างกนั และสถานการณ์การ

แขง่ขนัในการนําเสนอขอ้มลูเพื่อความนิยมและดงึความสนใจของผูร้บัสาร 
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4.2 ผู้รบัสารสะท้อนการทาํงานของส่ือในการใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในข่าว 

ขอ้มลูส่วนน้ีไดจ้ากการสนทนกลุ่มยอ่ยกบัตวัแทนผูร้บัสารจากนกัเรยีนมธัยมปลาย นกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรสีาขานิเทศศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน และนกัวชิาการดา้นสื่อสารมวลชน ประเดน็ในการ

สนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย การรบัขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ความเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องสื่อ การผลติ

และใชข้อ้มลูจากออนไลน์ รวมถงึความเหน็ต่อการกําหนดมาตรฐานในการรบั – ใช ้– ผลติสื่อออนไลน์ 

4.2.1) ลกัษณะการใช้ – รบั – ผลิตข้อมลูของผูร้บัสารบนแพลตฟอรม์ออนไลน์  

 พฤตกิรรมการรบัและใชข้อ้มลูขา่วสารบนสื่อออนไลน์ของผูร้บัสารกลุ่มตวัอยา่ง สรปุไดด้งัน้ี  

4.2.1.1) ชอบรบัขอ้มลู เกีย่วกบั เรือ่งอาหาร การท่องเทีย่ว สตัวน่์ารกั  มขุตลกขาํขนั 

วดิโีอไวรลั แคมเปญรณรงค ์ตวัอยา่งภาพยนตร ์การรวีวิ หากเจอเรือ่งทีถู่กใจกจ็ะกดไลคแ์ละแชรท์นัที

โดยทีไ่มไ่ดข้ออนุญาตเจา้ของขอ้มลู 

4.2.1.2) โดยปกตใิชส้ื่อสงัคม (Social Media) มากกว่าดทูวีี โดยฉพาะ Facebook และ 

LINE โดยใชทุ้กวนัในการดรูบัขา่ว โพสตเ์รือ่งส่วนตวั และตดิตามขอ้มลูทีม่คีนส่งต่อมา 

4.2.1.3) การตรวจสอบ ขอ้มลู ตรวจสอบ จากแหล่งทีม่าโดยดจูากยอดไลคแ์ละจาํนวน

ผูต้ดิตาม กรอบคดิต่อความน่าเชื่อถอืและการตรวจสอบขอ้มลูของแต่ละคนแตกต่างหลากหลาย ดงัน้ี 

- ผูม้ชีื่อเสยีง จะน่าเชื่อถอืกว่าบุคคลทัว่ไป เพราะมหีลั กฐานขอ้เทจ็จรงิที่

ตรวจสอบได ้

- เวบ็บอรด์พนัทปิเป็นแหล่งขอ้มลูทีค่่อนขา้งน่าเชื่อถอื เพราะขา่วและ        

คอมเมน้ทท์ีม่าจากเวบ็บอรด์พนัทปิมกัเป็นเรือ่งจรงิ  

- ตรวจสอบ ขอ้มลูดว้ยการถามเพื่อน หรอืคนรอบขา้ง ใชว้ธิกีารดคูอมเมน้ท์

ต่างๆ ตรวจสอบจากเพจทีเ่ชื่อถอืได ้และตรวจสอบจากสาํนกัขา่ว  

- ตรวจสอบจาก เวบ็ไซต ์เช่น เวบ็ของสาํนกัพมิพ ์เวบ็ของรฐัเพื่อตรวจสอบ

ขอ้มลูเทจ็จรงิ 

- ขา่วบนออนไลน์มี ทัง้ทีน่่าเชื่อถอืและไมน่่าเชื่อถอื  ตอ้งอ่านรายละเอยีดก่อน 

การตรวจสอบกเ็ปรยีบเทยีบกบัสาํนกัขา่วอื่น หรอื ตรวจสอบใน Google แต่ส่วนใหญ่ผูร้บัสารไมช่อบ

แชรข์า่ว อ่านเฉย ๆ นอกเสยีจากเป็นเรือ่งทีเ่ป็นกระแสจรงิ ๆ ถงึจะแชร ์ 

- ถา้เป็นเรือ่งไลฟ์สไตลท์ัว่ไปไมค่ดิว่าตอ้งตรวจสอบความน่าเชื่อถอื รบัขอ้มลู

เพื่อความสนุก เพลดิเพลนิ และอยากรูเ้ท่านัน้ 
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4.2.1.4) การแชรข์อ้มลูบนโลกออนไลน์ตอ้งมกีารไตรต่รองก่อน  แต่กลุ่มตวัอยา่งยอมรบั

ว่า มทีัง้ทีค่ดิก่อนและกดแชรต่์อเลย เพราะคดิว่าเป็นเรือ่งทีใ่คร  ๆ กแ็ชร ์ทัง้น้ี สรปุพฤตกิรรมและกรอบ

คดิเกีย่วกบัการแชรบ์อกต่อขอ้มลูบนสื่อออนไลน์ ไดด้งัน้ี 

- ถา้เรือ่งนัน้มผีลกระทบต่อบุคคลอื่นหรอืเป็นขา่วไมด่จีะไมแ่ชร ์เพราะบางเรือ่ง

ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัเราและเราไมไ่ดม้หีน้าทีเ่สนอขา่วนัน้  

- ถา้หากอ่านคอมเมน้ตใ์ตโ้พสตแ์ลว้ไมเ่หน็ดว้ย หรอืไมน่่าเชื่อถอืกจ็ะไมแ่ชร์

ขอ้มลูนัน้ เพราะถอืว่าไมเ่กีย่วกบัตวัเอง  

- ถา้เป็นภาพ หรอืคลปิทีน่่ารกั บางคนกเ็ซฟเกบ็ไวด้ ูบางอนัทีเ่หน็คนแชรก์นั

จาํนวนมาก กจ็ะแชรต่์อบา้ง เช่น เพจคาํคม โดยเลอืกการบอกต่อสิง่ทีต่รงกบัความสนใจ 

- เรือ่งเกีย่วกบัดาราทีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนกดแชร์

เพราะตอ้งการวพิากษ์วจิารณ์พฤตกิรรมนัน้ มบีา้งทีแ่ชรไ์ปแลว้กลายเป็นเรือ่งเทจ็ แต่กแ็กไ้ขอะไรไมไ่ด ้ 

“การแชรส์ามารถ มผีลกระทบต่อคนอื่น อาจ ตดัอนาคตเขาได ้สงัคมไทยเป็น

ประเภททีว่่ากนัเป็นเรือ่งสนุก คอืมอีะไรกว็จิารณ์ โดยทีไ่มต่รวจสอบตน้เหตุว่า

มทีีม่าอยา่งไร ถา้เราเป็นคนในคลปิแลว้มคีนมาแชร์ ไปแลว้พดูถงึ ไมด่ ีเราคง

ไมช่อบ  กเ็ลยทาํใหไ้ม่ อยากแชรเ์รือ่งทีเ่กีย่วกบัเรา เลอืกแชรเ์รือ่งทีม่สีาระ

มากกว่า” (ตวัแทนนกัศกึษา สนทนากลุ่มยอ่ย เชยีงราย 3 ธนัวาคม 2559) 

4.2.1.5) ขอ้มลูบนออนไลน์ ประเภทความคดิเหน็ หรอื แงค่ดิ อ่านแลว้เชื่อได ้ แต่การ

แสดงความเหน็บนโลกออนไลน์มหีลากหลาย ขึน้อยูก่บั แต่ละกลุ่ม ดงันัน้ ผูร้บัสารตอ้งเลอืกกลุ่มทีจ่ะรบั

ขา่วสารขอ้มลู เพราะถา้เป็นกลุ่มทีส่รา้งสรรคก์จ็ะไดป้ระโยชน์หลายแงม่มุ   

4.2.1.6) เยาวชนผลติเน้ือหาของตวัเองบน สื่อออนไลน์ และชอบใหค้นมาตดิตาม เพื่อ

เป็นแรงผลกัดนัในการผลติ ทัง้น้ี หากมใีครนําขอ้มลูทีผ่ลติไปใช ้ตอ้งการใหข้อนุญาตก่อนเสมอ  

4.2.1.7) การใชภ้าษา ผูร้บัสารในฐานะวยัรุน่ยอมรบัว่าจะมกีารใชภ้าษาทีสุ่ภาพบา้ง     

ไมสุ่ภาพบา้ง ตอ้งรูเ้ท่าทนัการโพสตข์องตวัเอง  

“ผมมองว่าเป็นภาษาวบิตั ิและมนัจะกลายเป็นอุปสรรคในการสื่อสารระหว่าง

บุคคลกบับุคคล ระหว่างผูส้่งสารกบัผูร้บัสาร เพราะภาษาไมค่่อยถูกตอ้ง ผูส้่งสาร 

ตอ้งการใหเ้ขา้ใจแบบหน่ึง แต่ผูร้บัสารอาจรบัสารอกีแบบหน่ึงกไ็ด ้เพราะวยัรุน่
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สมยัน้ีใชภ้าษาไมถู่กตอ้ง ” (ตวัแทนนกัเรยีน สนทนากลุ่มยอ่ย นครราชสมีา   

7 ตุลาคม 2559) 

4.2.1.8) บนสื่อออนไลน์มสีิง่ทีเ่รยีกว่า “ขยะในโซเชยีล ” คอืเน้ือหาทีไ่มส่รา้งสรรค์  โป๊ 

เปลอืย รนุแรง ซึง่มคีนแชรม์าเป็นประจาํ หรอืแมแ้ต่คนทีเ่รยีกว่า เน็ตไอดอลแต่ทาํตวัไมเ่หมาะสม        

แต่มคีน Like และ Share กม็จีาํนวนมาก ผูใ้หข้อ้มลูตัง้ขอ้สงสยัว่า ทาํไม ไมส่รา้งเน้ือหาดี ๆ และยกยอ่ง

ชื่นชมคนทีท่าํเน้ือหาดมีากกว่าเน้ือหาทีห่วอืหวา โดยเฉพาะใน Facebook พบขอ้มลูที่ ไรส้าระ           

และไมเ่หมาะสมบ่อยครัง้  เช่น ถ่ายคลปิตกีนั แลว้ถ่ายทอดสดใหด้ ูแต่ มคีนชอบดู จาํนวนมาก  ซึง่เป็น

ปญัหาสาํคญัของการใชส้ื่อออนไลน์ 

4.2.1.9) ผูใ้ชส้ื่อออนไลน์มองว่า ต้ องตัง้สตแิละใชว้จิารณญาณในการเสพสื่อ เพราะสื่อ

ออนไลน์ในสมยัน้ีมคีวามรวดเรว็ และอาจมคีวามผดิพลาดในขอ้มลู 

 

การสงัเคราะหล์กัษณะการรบั ใช้งาน และบอกต่อข้อมลูจากส่ือออนไลน์ของคนทัว่ไป 

สรปุเป็นโมเดล ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 47 โมเดลลกัษณะการรบั – ใช้งาน - บอกต่อข้อมลูจากส่ือออนไลน์ของคนทัว่ไป 
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ผูร้บัสารมรีะดบัของ “การรูเ้ท่าทนัสื่อดจิทิลั ” (Digital Literacy) ทีแ่ตกต่างกนั ใน กลุ่มทีม่ ีระดบั

ของการรูเ้ท่าทนัขอ้มลูบนโลกออนไลน์น้อย ปญัหาทีพ่บคอื การเชื่อเพื่อน ครอบครวั และบุคคลทีค่ดิว่า

น่าเชื่อถอื เมือ่ไดร้บัขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ กลุ่มคนเหล่าน้ีจะบอกต่อ และเชื่อในขอ้มลูทนัทโีดยขาดการ

ตรวจสอบ ซึง่ผลนําไปสู่การ รบัขอ้มลูทีบ่ดิเบอืน หรอืเขา้สู่กระบวนการเป็นส่วนหน่ึงของผูแ้พรก่ระจาย

ขา่วลอื นอกจากนัน้ ยงัมโีอกาสเปิดรบัต่อเน้ือหาทีเ่รยีกว่า "ขยะออนไลน์ ” คอืเน้ือหาทีม่คีวามเสีย่งต่อ

ความไมเ่หมาะสม เช่น โฆษณาชวนเชื่อ สื่อลามกอนาจาร และเน้ือหาทีม่คีวามรนุแรง  

กลุ่มทีม่คีวามเขา้ใจ เรือ่งของขอ้มลูบนโลกออนไลน์ และรูเ้ท่าทนั โดยเขา้ใจว่า ขอ้มลูทุกสิง่ถูก

สรา้งขึน้ดว้ยองคป์ระกอบการเล่าเรือ่งเพื่อเป้าหมายในการสื่อสารอยา่งใด อยา่งหน่ึงเสมอ ซึง่อาจทาํให้

ขอ้เทจ็จรงิถูกบดิเบอืนไดไ้มม่ากกน้็อย ผูร้บัสาร กลุ่มน้ีจะระวงัการ บอกต่อขอ้มลู และมกีระบวนการใน

การตรวจสอบขอ้มลู โดยใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบจากสื่อกระแสหลกั แมบ้างครัง้สื่ออาจมกีาร

ผดิพลาด แต่ผูร้บัสารคดิว่า สื่อควรเป็นทีพ่ึง่ในเรือ่งความถูกตอ้งของขอ้มลู  

ผูใ้ชส้ื่อที่มคีวามรูเ้ท่าทนัสื่อดจิทิลั (Digital Literacy) สงู จะสามารถวเิคราะห ์แยกแยะขอ้มลู

อยา่งมเีหตุผล ตัง้คาํถามกบัความน่าเชื่อถอืและคุณค่าของขอ้มลู ดงันัน้ กลุ่มน้ี จะไมแ่ชรข์อ้มลูต่องา่ย  ๆ 

แต่จะเลอืกเฉพาะสิง่ทีส่นใจ คดิว่ามปีระโยชน์ และตรงกบัสิง่ทีต่วัเองตอ้งการขบัเคลื่อน 

สื่อยงัมบีทบาทสาํคญัในการเป็นผูต้รวจสอบและอธบิายเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้บนโลกออนไลน์ ใน

ขณะเดยีวกนั มาตรฐานในการปฏบิตัต่ิอขอ้มลูออนไลน์ในการ รบั – ใช ้– ผลติ สามารถปรบัใชม้าตรฐาน

ของสื่อมวลชนกบัผูใ้ชบ้นโลกอ อนไลน์รว่มกนัได ้และยิง่จะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ถา้ “ร่วมกนัสร้าง

มาตรฐานในการใช้ส่ือออนไลน์ร่วมกนัผา่นการกระทาํท่ีมีมารยาท เข้าใจเร่ืองหลกัความถกูต้อง 

และการไม่ละเมิดผูอ่ื้น” 

 

4.2.2 ความเหน็ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของส่ือมวลชนในการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์  

กลุ่มตวัอยา่งสะทอ้นบทบาทของสื่อในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ดงัน้ี 

4.2.2.1) สื่อหลกัควรเป็นทีพ่ึง่เรือ่งของความน่าเชื่อถอื โดยผูร้บัสารมองว่าสื่อควรตอ้งมี

การตรวจสอบขอ้มลูก่อนนําเสนอทุกครัง้ หวัใจหลกัของการใชข้อ้มลูจาก สื่อออนไลน์  คอืความถูกตอ้ง  

คาํนึงถงึว่าผูอ่้านจะไดอ้ะไรจากสิง่ทีนํ่าเสนอ ไมใ่ช่ใชว้ธิพีาดหวั แนบรปูภาพทีร่นุแรงหรอืใชค้าํเกนิจรงิ

เพื่อเรยีกยอดไลคย์อดแชร ์
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4.2.2.2) ผูร้บัสารสะทอ้นว่า ยงัพบขา่วจากสื่อหลกัทีนํ่าเสนอภาพและคลปิทีม่คีวาม

รนุแรง ควรมกีารออกกฎหมาย มาตรการและบทลงโทษทีร่นุแรงต่อสื่อทีนํ่าเสนอขอ้มลูทีไ่มเ่หมาะสม  สื่อ

ควรมใีบรบัรองการประกอบวชิาชพีและควรคาํนึงถงึลขิสทิธก์ารใชร้ปูภาพเป็นสาํคญั  

4.2.2.3) ผูร้บัสารยงัมคีวามคาดหวงัใหส้ื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืในการรายงานขา่วโดยใช้

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีต่รวจสอบได ้และเป็นผูอ้ธบิายขอ้มลูใหก้บัสงั คม อยา่งไรกต็าม ผูใ้หข้อ้มลู

สะทอ้นว่า ปจัจบุนัพบว่าสื่อกระแสหลกับางสื่อกไ็มน่่าเชื่อถอื  มคีวามผดิพลาด และวิง่ตามกระแสบนสื่อ

สงัคม ทาํใหม้คีวามคาดหวงั ในการพึ่งพงิสื่อกระแสหลกั ไม่เตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ความผดิพลาดนัน้ไมไ่ด้

กระทบเพยีงแค่ตวัสื่อ แต่กระทบถงึผู้ รบัสารดว้ย ดงันัน้ หากสื่อหลกัทาํงานโดยคาํนึงถงึความถูกตอ้ง

มากกว่าความเรว็และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ จะทาํใหเ้กดิการเชื่อถอื  

“สื่อบางสื่อกไ็มน่่าเชื่อถอืเลย แต่บางสื่อทีม่ชีื่อเสยีงกจ็ะมคีวามน่าเชื่อถอื แต่ก็

สามารถเกดิความผดิพลาดขึน้ได ้ดงันัน้ก่อนทีเ่ขาจะนําเสนอ ขา่วออกมาเขา

จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน จรงิ  ๆ เรากไ็มไ่ดค้าดหวงัถงึ 100% 

เพราะเราทาํงานสื่อมาเรากจ็ะรูว้่าสื่อสมยัน้ีตอ้งแผ่กระจายขา่วใหเ้รว็ทีสุ่ด เพื่อ

แขง่กบัคู่แขง่ ทุกคนกเ็ลยตอ้งรบีเรง่ทาํงานส่ง แต่กอ็าจจะมผีดิพลาดบา้ง 

ผลกระทบกไ็มไ่ดม้แีค่สื่อ กจ็ะมผีู้ เสพสารอยา่งเราดว้ย ” (ตวัแทนนกัศกึษา 

สนทนากลุ่มยอ่ย นนทบุร ี25 พฤศจกิายน 2559) 

 

 4.2.2.4) ควรส่งเสรมิใหม้นีกัขา่วทีเ่ป็นพลเมอืง และมคีวามรว่มมอืกบักลุ่มต่างๆ ในการ

ทาํขา่วเพิม่มากขึน้ เพื่อสบืคน้ขอ้มลูและนําขอ้มลูมานําเสนอไดห้ลายมมุ  

4.2.2.5) สื่อใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ได ้แต่แหล่งขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้ ตอ้งน่าเชื่อถอื  เช่น 

ขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญ คนทีอ่ยูใ่นพืน้ที่  คนทีเ่หน็เหตุการณ์ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งโดยตรง  แลว้เลอืก

ประเดน็ที่คนควรจะรู้ โดยสื่อจะตอ้งนําเสนอขอ้มลูที่ มปีระโยชน์มากยิง่ขึน้ ใหผู้ร้บัสารมองเหน็เรือ่งราว

ในหลายมติ ิ

“สื่อออนไลน์บางสื่ออาจจะมพีลเมอืงด ีหรอืว่าผูท้ีอ่ยูใ่นเหตุการณ์นัน้  ๆ เขา้มา

ตอบ คอมเมน้ตเ์พื่อบอกเล่าถงึความจรงิ แต่อยา่งไรกต็ามเราไมค่วรทีจ่ะเชื่อ

เรือ่งนัน้ 100 % เพราะว่าเรารบัรูข้อ้มลูนัน้เพยีงฝา่ยเดยีว ซึง่หลกัความเ ป็น

จรงิเราไมค่วรทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูช่องทางเดยีว ควรจะรบัขอ้มลูทีห่ลากหลาย

ช่องทาง และควรมผีูเ้ชีย่วชาญอา้งองิดว้ยถา้เกดิว่าเรือ่งนัน้เป็นขอ้มลูที่
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เกีย่วกบัทางการแพทย ์อยา่งกรณขีา่วเดก็นกัศกึษารบัน้องแลว้เกดิอุบตัเิหตุ

จมน้ํา กจ็ะตอ้งมแีพทยอ์อกมาใหข้อ้มลูดว้ย เป็ นตน้ แลว้กส็ื่อควรจะมจีดุยนื

เป็นของตนเอง แลว้กย็ดึหลกัจรรยาบรรณเป็นทีห่น่ึงเลย ” ตวัแทนนกัศกึษา 

สนทนากลุ่มยอ่ย นครราชสมีา 7 ตุลาคม 2559) 

4.2.2.6) สื่อควรมวีจิารณญาณในการคดัเลอืกขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ เพราะไมใ่ช่ทุกเรือ่ง

บนสื่อออนไลน์ควรถูกนําไปเสนอเป็นขา่ว ตอ้งคดิถงึผลจากการนําเสนอเป็นหลกั ควรมกีารตรวจสอบขอ้มลู

เพราะเมือ่สื่อหลกันําเสนอขอ้มลู ผูร้บัสารจะเชื่อถอื นอกจากน้ี สื่อควรนําเสนออยา่งเป็นกลาง ใหข้อ้มลู

รอบดา้นไมโ่อนเอยีงไปฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง 

4.2.2.7) ผูร้บัสารวจิารณ์ว่ายงัพบการผดิจรยิธรรมของสื่อ เช่น การพาดหวั การใชภ้าพ 

การใชภ้าษาที ่ไมเ่หมาะสม รนุแรง สรา้งความขดัแยง้ และไมเ่คารพสทิธิข์องผูอ้ยูใ่นขา่ว เช่น               

ขา่วอาชญากรรมบางทไีมม่กีารเซน็เซอรภ์าพทีเ่ป็นศพ หรอื ภาพเปลอืย เป็นตน้ สื่อควรเป็นตวัอยา่งทีด่ ี

ในการนําเสนอภาพ และนําเสนอขา่ว ผูร้บัสารจะไดท้าํตามได ้

4.2.2.8) สื่อไม่ควรคาํนึงถงึแค่ยอดววิ ดว้ยการใชเ้น้ือหาที่ สรา้งความแตกแยกในสงัคม 

บางสาํนกัขา่วเน้นแค่ความเรว็ มคีวามคลาดเคลื่อนของขอ้มลู ซึง่ทาํใหผู้ร้บัสารเขา้ใจขอ้มลูทีผ่ดิพลาด  

4.2.2.9) การนําคลปิจากสื่อออนไลน์มาเสนอเป็นขา่ว ขอ้ดคีอื ทาํใหผู้ร้บัสารไดเ้หน็

มมุมองของเรีอ่งต่าง ๆ เพิม่ขึน้ แต่สื่อควรมวีธิใีนการนํามาใชท้ีน่่าสนใจมากกว่าแค่เปิดแลว้เล่าในขา่ว  

4.2.2.10) สื่อควรเคารพสทิธขิองผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูจากสื่อออนไลน์นัน้ สื่อควร

ประสานขอขอ้มลูจากเจา้ของ และควรพดูคุยกบัผูท้ีเ่กีย่วข้ องเรือ่งราวเพื่อตกลงรปูแบบการนําขอ้มลูมา

ใชอ้ยา่งเหมาะสม และเคารพสทิธขิองแต่ละคน  

 “ขา่วควรเกดิจากสื่อลงพืน้ทีท่าํเอง ถา้จาํเป็นตอ้งใชค้ลปิหรอืเรือ่งจากออนไลน์

กต็อ้งทาํต่อยอดใหไ้ดม้ากกว่า ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์จาํนวนหน่ึง เน้นคาํพดูที่

ทาํใหค้นตดิตาม รูส้กึน่าด ูใชค้าํ พดูรนุแรง ยัว่ย ุแต่พอเขา้ไปดกูม็แีค่มมุเดยีว 

ถา้เป็นสาํนกัขา่ว จะนําไปใช ้กต็อ้งพฒันาประเดน็จากเรือ่งได ้ถา้ไมไ่ด ้กไ็ม่

ควรนําเสนอ” (ตวัแทนนกัเรยีน สนทนากลุ่มยอ่ย สุราษฎรธ์านี 27 ตุลาคม 2559) 

 โดยสรปุ ผูร้บัสารสะทอ้นว่า ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์เป็นเรือ่งทีม่ที ัง้ประโยชน์และโทษ และไม่

สามารถเชื่อถอืไดท้ัง้หมด ดงันัน้ ผูร้บัสารตอ้งการใหส้ื่อกระแสหลกัมมีาตรฐานในการนําเสนอขอ้มลูจาก

สื่อออนไลน์ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งแลว้ สื่อควรสามารถใหค้าํอธบิายและใหบ้รบิทต่อเหตุการณ์หรอื
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เรือ่งราวทีม่าจากสื่อออนไลน์ใหส้งัคมเขา้ใจเรือ่งราวเพิม่มากขึน้ ผูร้บัสารยงัคาดหวงัว่าสื่อกระแสหลกัจะ

สามารถเป็นทีพ่ึง่ทีน่่าเชื่อถอืในการใหข้อ้มลูขา่วสารแก่พวกเขา 

 

4.3 กรณีศึกษากระบวนการ รปูแบบ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และ

สร้างมาตรฐานในการใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในต่างประเทศ 

 

การใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในต่างประเทศ มรีปูแบบของการ นําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มาเป็น

ส่วนหน่ึงในขา่ว และสรา้งพืน้ที ่หรอื แพลต็ฟอรม์ในการนําเสนอเฉพาะเพื่อจดัระบบการนํามาใชท้ี่

ชดัเจน จากการศกึษาพบว่า สื่อต่างประเทศใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ในขา่ว 3 ลกัษณะคอื 

  

ภาพท่ี 48 การใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ในการรายงานข่าวของส่ือต่างประเทศ  

 สื่อต่างประเทศมกีารพฒันาการใชข้อ้มลู จากสื่อออนไลน์  (User-generated Content: UGC)   

ในกระบวนการสื่อขา่ว ทัง้ข ัน้ตอนของการหาขา่ว (News gathering) และในส่วนของการรายงานขา่ว 

(News Distribution) ซึง่เป็นลกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกบัสื่อไทย ขอ้จาํกดัและทศันคตต่ิอการใชง้านทีย่งัทาํให้

บางองคก์รสื่อในต่างประเทศใชง้าน ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ไมเ่ตม็ทีก่ม็เีหตุผลทีใ่กลก้บัของไทย คอื ยงั

มองว่าขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งขอ้มลูขา่วทีผู่ส้ ื่อขา่วตอ้งนําไปพฒันาต่อยอดเพื่อ

เป็นรายงานทีส่มบรูณ์  
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ภาพท่ี 49 แสดงกระบวนการจดัการ UGC ของส่ือต่างประเทศ 

 จากแผนภาพที ่49 แสดงใหเ้หน็ว่า กระบวนการจดัการขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ของสื่อต่างประเทศมี

ความแตกต่างจากสื่อไทยคอื ในสื่อต่างประเทศ มรีะบบการจดัการขอ้มลู ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  อยา่ง

เป็นระบบ  โดยมกีารพฒันาช่องทางการนําเสนอ ขอ้มลูทัง้ในลกัษณะทีอ่ยู่ ในรายงานขา่ว และการสรา้ง

แพลต็ฟอรม์แยกเฉพาะสาํหรบัการรวบรวมและนําเสนอ ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์  ซึง่มกีระบวนการจดัการ

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีส่าํคญั ดงัน้ี 

4.3.1) สร้างช่องทางการหาข้อมลูและนําเสนอข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

ตวัอยา่ง Mysun.co.uk เวบ็ไซต์ในเครอืของหนงัสอืพมิพเ์ดอะซนัขององักฤษทีแ่ยกออกมาจาก

เวบ็ไซตข์า่วหลกั เป็นพืน้ที่ ให้ผูอ่้านส่วนรว่มในการแบ่งปนัเรือ่งราวต่าง  ๆ นอกจากนัน้ยงัมกีารพฒันา

รปูแบบของการประสานความรว่มมอืในการทาํขา่วรว่มกนัระหว่างผูส้ ื่อขา่ว -กองบรรณาธกิาร -ผูร้บัสาร /

นกัขา่วพลเมอืง และ มหีน่วยงานเฉพาะในการจดัการขอ้มลูจากผูอ่้าน ทัง้การคน้หา ตดิตาม ตรวจสอบ 

และคดัเลอืกมาใช ้ซึง่เป็นการแบ่งเบาภาระของกองบรรณาธกิารและผูส้ ื่อขา่ว 

ตวัอยา่งทีน่่าสนใจในการสรา้งพืน้ทีก่ารมสี่วนรว่มและการใชง้าน  UGC อยา่งเป็นระบบในสื่อ

ต่างประเทศ เช่น หนงัสอืพมิพเ์ดอะการเ์ดยีนของประเทศองักฤษ  คดิคน้นวตักรรมในการพฒันาการใช้
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งานขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ใหเ้ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ภายใตแ้นวคดิ “สรา้งการมี ส่วนรว่ม ” ใน

กระบวนการสื่อขา่ว โดยมกีารสรา้งระบบช่องทางบนเวบ็ไซตข์า่วทีเ่ป็นรปูธรรมในการเขา้มามสี่วนรว่ม

และนําเสนอขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ เหล่านัน้ผ่านเวบ็ไซตด์ว้ย แพลตฟอรม์ น้ีเรยีกว่า  Comment is Free 

(CiF) เปิดพืน้ทีใ่หค้นมาแสดงความเหน็ วเิคราะหแ์ละ อภปิรายประเดน็ต่าง  ๆ โดยมีทมีงานของกอง

บรรณาธกิารควบคุมดแูลการแสดงความเหน็ และ คดัเลอืกขอ้มลูมานําเสนอบนเวบ็ไซตอ์ยา่งเหมาะสม 

รวมถงึกระตุน้ผูร้บัสาร ใหร้ว่มแสดงความเหน็ต่อประเดน็ต่างๆ  หนงัสอืพมิพ์ เดอะการเ์ดยีน  พบว่าจาก

การใชง้านแพลตฟอรม์น้ี ช่วยเปิดช่องทางการมสี่วนรว่มเป็นขอ้มลูทีม่คีุณค่ามากจากผูอ่้าน   

นอกจากนัน้ยงัมกีารทาํแอพลเิคชัน่สมารท์โฟนทีเ่รยีกว่า GuardianWitness ใหผู้ร้บัสารสามารถ

ส่งภาพ/คลปิวดิโีอทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ขา่วได ้มกีารใช้ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ คอืเรือ่งราวจากคนอ่าน และ

ผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์เชื่อมโยงใหเ้ป็นการรายงานเชงิลกึทีห่ลากมติบินเวบ็ไซตข์า่ว  

หนงัสอืพมิพ ์New York Times คดักรองขอ้ความแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ขา่วเพื่อไป

ต่อยอดทาํสารคดขีา่วเรือ่งยาว มกีารนําความเหน็จากผูอ่้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็มาสะทอ้นมมุมองเป็น 

“reader's perspective” ใส่ประกอบไวใ้นส่วนทีต่รงกบัประเดน็ขา่ว วธิน้ีีใหค้วามสาํคญักบัการมสี่วนรว่ม

ในการแสดงความคดิเหน็ต่อมมุมองประเดน็ขา่ว และช่วยกระตุน้การเขา้มาแสดงความเหน็ทีม่สีาระ 

วธิกีารน้ีเหมาะกบัขา่วทีต่อ้งการสะทอ้นความเหน็ต่างมติ ิ 

4.3.2) สร้างการมีส่วนร่วมและทาํงานร่วมกนัระหว่างกองบรรณาธิการและภาคพลเมือง 

องคก์รสื่อในต่างประเทศหลายองคก์ร พฒันารปูแบบของการใชง้าน ขอ้มลูจากผูร้บัสาร สู่

กระบวนการสรา้งเน้ือหารว่มกนั (Collaborative Content) คอืเน้ือหาทีม่าจากผูร้บัสารทีผ่่านการฝึกฝน

อบรมจากองคก์รสื่อเ พื่อทาํงานรว่มกนั เช่น iReport ของ CNN หรอืการอบรมใหก้บัผูร้บัสารทีเ่ขา้รว่ม

โครงการกบับบีซี ีรวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนัในกระบวนการหาขา่ว สื่อขา่ว เผยแพร่

ขา่วระหว่างผูส้ ื่อขา่ว กองบรรณาธกิาร และชุมชนออนไลน์ของผูร้บัสาร สู่การรายงานขา่วทีม่กีารใช้

ขอ้มลูจากการทาํงานรว่มของผูร้บัสารในเน้ือขา่วทีร่ายงานอยา่งเป็นระบบ 

โมเดลของหนงัสอืพมิพเ์ดอะการเ์ดยีนใชช้ื่อว่า “Open Journalism” ซึง่ Alan Rusbridger 

บรรณาธกิารขา่วอธบิายว่า รปูแบบของการทาํขา่วแบบ Open Journalism คอืการทาํใหค้นอ่านมสี่วน

รว่มในกระบวนการทาํงานของกองบรรณาธกิารขา่ว ไมใ่ช่แค่การมอนิเตอรห์รอืดงึเอา ขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์จากคนอ่านมาใชเ้ท่านัน้ หลกัการทีส่าํคญัคอื ตอ้งมรีปูแบบของการกระตุน้การมสี่วนรว่ม มกีาร

ปฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกนั เปิดใหม้กีารโตเ้ถยีง หารอื ปรกึษา และผูอ่้านแสดงความเหน็ต่อประเดน็และ

หวัขอ้ขา่วทีเ่ดอะการเ์ดยีน กําลงัพฒันาและผลติเน้ือขา่ว อยู ่โดยเปิดพืน้ที่ บนเวบ็ไซตข์า่วใหค้นตดิตาม



| 112 
 

การตดัสนิใจในประเดน็ขา่วของกองบรรณาธกิาร  ช่องทางน้ีเรยีกว่า "the daily newslist” ซึง่จะบอกสิง่ที่

กองบรรณาธกิารเลอืกทีจ่ะรายงานขา่วนัน้ และใหค้นรว่มแสดงความเหน็  วธิกีารน้ีกระตุน้ใหค้นอ่านใหม้ี

การเสนอแนะต่อการทาํงานของกองบรรณาธกิาร (Feedback) มกีารใหข้อ้มลูทีห่ลากมมุต่อประเดน็ขา่ว 

ทาํใหก้องบรรณาธกิารและผูส้ ื่อขา่วทีต่ามประเดน็นัน้ไดท้ราบทศิทางของเรือ่ง และเลอืกต่อยอดการทาํ

ประเดน็ทีต่รงกบัความตอ้งการของคนอ่านได ้ 

4.3.3) พฒันาแพลตฟอรม์เฉพาะในการระดมข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

การพฒันาแพลตฟอรม์เฉพาะในการสรา้งการมสี่วนรว่มและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ซึง่เป็นการทาํงานระหว่างผูผ้ลติเน้ือหาและผูพ้ฒันาเทคโนโลยแีละแพลตฟอรม์ อาท ิแพลตฟอรม์

สาํหรบัการระดมขอ้มลู (crowdsource) ชื่อว่า Groundsource.co ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ใหค้นมารว่มกนั

แบ่งปนัเรือ่งราวและปฏสิมัพนัธก์นัอยา่งเป็นระบบ สาํนกัขา่ว ProPublica เคยใช ้แพลตฟอรม์น้ีในการ

ทาํขา่วเจาะ ตรวจสอบการละเมดิการควบคุมเรือ่งค่าเช่า ทีอ่ยูอ่าศยัในกรงุนิวยอรค์  สหรฐั ทีไ่มเ่ป็นธรรม 

ผูส้ ื่อขา่วระบุว่า การใชแ้พลตฟอรม์ลกัษณะแบบน้ีเป็นการสรา้งชุมชน และเมือ่ผูร้บัสารเกดิความรูส้กึมี

ส่วนรว่มจะมกีารแบ่งปนัประสบการณ์ ซึง่พลงัของผูร้บัสารสามารถช่วยใหส้ื่อขบัเคลื่อนประเดน็ไปสู่การ

หาทางแกไ้ขได ้วธิกีารน้ีกระตุน้ใหน้แลกเปลีย่นและปฏสิมัพนัธ ์อกีทัง้เหน็ขอ้มลูของผูอ้ื่นซึง่ช่วยใหแ้ต่ละ

คนเปิดเผยขอ้มลูไดม้ากขึน้ ผูส้ ื่อขา่วมองว่าไดผ้ลดกีว่าการสมัภาษณ์  

ลกัษณะของการพฒันาแพลตฟอรม์หรอืช่องทางเช่นน้ี เป็นกระบวนการหน่ึงในการสรา้งการมี

ส่วนรว่ม และช่วยใหเ้กดิระบบของการระดมขอ้มลูจากสื่อ ออนไลน์มาใชอ้ยา่งมเีป้าหมาย การรวบรวม 

จดัเกบ็ และตรวจสอบขอ้มลูทาํไดง้า่ยขึน้ ซึง่สามารถช่วยใหก้ระบวนการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์พฒันา

ไปสู่การทาํขา่วเชงิลกึไดด้ว้ย 
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4.4 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการสร้างมาตรฐานและการส่งเสริมการใช้

ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในบริบทของประเทศไทย 

 จากการสงัเคราะหข์อ้มลูจากการสนทนากลุ่มยอ่ย และการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบขอ้เสนอแนะที่

จะใชเ้ป็นแนวทางในการเสนอแนะต่อการสรา้งมาตรฐานและส่งเสรมิการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ ดงัน้ี 

4.4.1) การรกัษามาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพของส่ือ  

ขอ้เสนอแนะต่อการรกัษามาตรฐานจรยิธรรมทางวชิาชพีสื่อทีไ่ดจ้ากขอ้มลูการสมัภาษณ์ มกีรอบ

วธิคีดิและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

4.4.1.1) มาตรฐานจรยิธรรมของสื่อ ตอ้งตัง้ตน้จากผูผ้ลติ โดยสรา้งให้ เกดิจากจติสาํนึก

ของบุคคล และควรมคีวามรบัผดิชอบในเรือ่งทีผ่ลติดว้ยองคก์รเอง ควรใชม้าตรฐานจรยิธรรมของการทาํ

สื่อดัง้เดมิมาใชก้บัแพลตฟอรม์ออนไลน์ดว้ย  

4.4.1.2) สื่อควรเป็นตวัอยา่งในการใชข้อ้มลูจาก สื่อออนไลน์และการนําไปเผยแพรต่่อ  

เพราะผูร้บัสารมี ระดบัการ รูเ้ท่าทนัสื่อ ต่างกนั  บางครัง้เห็ นว่าสื่อนําเสนอลกัษณะแบบน้ีได ้กค็ดิว่าเป็น

เรือ่งทีเ่หมาะสม ถา้สื่อเป็นตวัอยา่งในการเลอืกใช้ขอ้มลูจากออนไลน์และใหค้วามรูก้บัผูร้บัสาร  เช่น การ

อบรม กจ็ะช่วยสรา้งมาตรฐานในเรือ่งดงักล่าวได ้ 

4.4.1.3) สื่อควรสรา้งมาตรฐานในการตรวจสอบและการเลอืกใชข้อ้มลู เพื่อเป็นตน้แบบให้

คนในสงัคมไดรู้ก้รอบความเหมาะสมของเน้ือหาทีจ่ะส่งต่อและเผยแพร ่โดยบทบาททีต่อ้งการใหส้ื่อสรา้ง

มาตรฐานในการใชข้อ้มลูจากออนไลน์มหีลายประเดน็ ดงัน้ี  

- หลกัความถูกตอ้ง นําเสนอขอ้เทจ็จรงิ ทีต่รวจสอบได ้การนํามาใชต้อ้ง ไม่

บดิเบอืนความจรงิ เป็นกลางและเปิดพืน้ทีร่บัขอ้มลูจากทุกฝา่ยอยา่งเท่าเทยีม  

- รสนิยมในการใชภ้าษาและองคป์ระกอบในการเล่าเรือ่ง ทัง้การพาดหวัขา่ว 

การเลอืกใชค้ลปิ และภาพในการนําเสนอ ควรละเวน้เน้ือหาทีไ่มพ่งึประสงค ์เช่น รนุแรง โหดรา้ย โป๊ 

อุจาด และนําไปสู่ความเกลยีดชงัและความขดัแยง้ 

- ควรระวงัการบดิเบอืนขา่ว ภาพไมต่รงกบัเน้ือหา และการละเมดิลขิสทิธิ ์ 

- ควร “อธบิายเรือ่ง” มากกว่าเพยีงแค่เล่าเรือ่ง นํามาต่อยอด เชื่อมโยงบรบิท 

ทาํใหผู้ร้บัสารเขา้ใจประเดน็หลกัมากขึน้  
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- ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสทิธิ ส่วนบุคคล นกัขา่วมีเสรภีาพทีจ่ะทาํขา่ว 

แต่ตอ้งปกป้องแหล่งขา่ว และควรขออนุญาตก่อนนํา ขอ้มลูไปใช้ สื่อไมค่วรพาดพงิเรือ่งของผูอ้ื่นซึง่เป็น

การละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล หากมใีครทาํผดิพลาดในเรือ่งอะไร จนทาํใหเ้กดิเป็นประเดน็จากแค่เรือ่งราว

เพยีงเรือ่งเดยีว กลบัถูกขดุคุย้ไปไปจนไมเ่หลอืสทิธคิวามเป็นส่วนตวัและไมเ่หลอืทีย่นืในสงัคม  

- คาํนึงถงึการตรวจสอบความถูกตอ้งมากกว่าความรวดเรว็ 

- มคีวามเขา้ใจและมาตรฐานในการใชข้อ้มลูทีม่ลีขิสทิธิ ์ 

สงัคมสามารถตรวจสอบสื่อโดยการแสดงความคดิเหน็ใตโ้พสตข์า่ว เพื่อใหส้ื่อปฏบิตัหิน้าที่

ตามความคาดหวงัของสงัคม ผูร้บัสารควรมบีทบาทในการกํากบัและตรวจสอบการทาํงานของสื่อได ้ 

“ถา้จะทาํใหค้นเชื่อสื่อมากกว่าน้ี สื่อกต็อ้งนําเสนอขอ้เทจ็จรงิ ไมบ่ดิเบอืน ควร

มจีรรยาบรรณมากกว่าน้ี บางขา่วออกมามทีัง้เทจ็และจรงิ สื่อน่าจะมใีบรบัรอง

หรอืใบรบัรองวชิาชพีสื่อ เพื่อใหเ้กดิความน่าเชื่อถื อมากขึน้” (ตวัแทนนกัเรยีน 

สนทนากลุ่มยอ่ย สุราษฎรธ์านี 27 ตุลาคม 2559) 

“สาํหรบัผมถา้ออกกฎหมายกจ็ะดแูรงไป ใน สื่อออนไลน์กไ็มอ่ยากใหจ้าํกดัถงึ

ขนาดนัน้ อยากใหม้เีสรภีาพบา้ง ผมอยากใหเ้กบ็ภาษไีปเลยครบั จากพวก

โฆษณา สนิคา้ทีล่งขายกนั ถา้จบัไดก้เ็กบ็ภาษไีปเลย อยากใหม้มีาตรการ 

อยากใหม้ตีวัอยา่งใหเ้ดก็ด ูสิง่ทีถู่ก และปลกูฝงั  อยากใหส้ื่อหลกัช่วยใหข้อ้มลู

เกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบขา่วหรอืโฆษณานัน้ๆ ว่าเป็นมาอยา่งไร เชื่อถอืได้

มากแค่ไหน” (ตวัแทนนกัศกึษา สนทนากลุ่มยอ่ย เชยีงราย 3 ธนัวาคม 2559) 

4.4.2) สร้างระบบในการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

ผูส้ ื่อขา่วมองว่า มคีวามจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูจากออนไลน์ในการรายงานขา่วบางเรือ่ง ดงันัน้ ควร

มกีระบวนการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูเหล่าน้ี ในการนํามาเล่าเรือ่งเพื่อใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด  

 ปจัจบุนั การทีไ่มม่มีาตรฐานหรอืแนวปฏบิตัิในการใชข้อ้มลูจากออนไลน์ ทีช่ดัเจน เป็นปญัหาต่อ

การตดัสนิใจของผูส้ ื่อขา่วในสถานการณ์และบรบิททีแ่ตกต่างกนั ทาํใหบ้างครัง้พบการใชข้อ้มลูทีผ่ดิ 

ละเมดิสทิธ ิและเป็นคาํถามใหส้งัคมสะทอ้นถามถงึจรยิธรรมของการปฏบิตัหิน้าทีข่องสื่อ จงึมคีวามจาํเป็น

ทีต่อ้งมขีอ้ตกลงหรอืมาตรฐานกลางทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเลอืกขอ้มลูจากโลกออนไลน์ในการรายงานขา่ว 
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“ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มทีัง้คุณและโทษ โดยจะยอ้นกลบัไปทีบ่ทบาทของสื่อ 

เมือ่เกดิเหตุการณ์อะไรกต็าม สิง่แรกทีค่นบนสงัคมทาํคอืยกมอืถอืขึน้มาถ่าย 

กว่านกัขา่วจะไปถงึกท็าํไดแ้ค่เพยีงการรายงานเหตุการณ์ สมัภาษณ์คนใน

เหตุการณ์ แต่เสยีงสมัภาษณ์กไ็มม่คีวามหมายเท่าภาพเหตุการณ์ สื่อจะได้

ภาพนัน้ไดก้อ็าจมาจากลอ้งติดรถยนตข์องคนในเหตุการณ์ อาจจะเห็นวนิาที

ของตกึทีถ่ล่มลงมา คลปินัน้จะสามารถอธบิายอะไรไดห้ลายอยา่งว่าลกัษณะ

การถล่มเป็นอยา่งไร มใีครรอดชวีติจาก ณ เวลาทีเ่กดิเหตุจรงิ ๆ รายละเอยีด

เหล่าน้ีจะถูกนําไปอา้งองิในการหาขอ้เทจ็จรงิต่อ ซึง่ทุกคนสามารถเป็นนกัขา่ว

พลเมอืงไดโ้ดยทีเ่ขาไมรู่ต้วัและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูได้ แต่ถา้นกัขา่วไมไ่ด้

ตัง้มัน่ในการทาํหน้าทีอ่ยา่งชดัเจน และไม่มกีารตรวจสอบว่าทีม่าที่ กอ็าจเป็น

การทาํหน้าทีท่ีไ่มม่คีวามรบัผดิชอบ อาจสรา้งความเขา้ใจผดิในเรือ่งนัน้ ๆ ได้

เช่นกนั” (ผูส้ ื่อขา่วไทยรฐัทวี ีสมัภาษณ์ 31 มกราคม 2560) 

“คนบนโลกออนไลน์บางคนสรา้งหลุมพรางไวใ้หส้ื่อหลงเชื่อ มสีื่อหลายสื่อที่

นํามาเล่นแต่สุดทา้ยไมใ่ช่ขอ้เทจ็จรงิ ถา้เราเอามาตอ้งเริม่สงสยัก่อนว่าขอ้เทจ็จรงิ

เป็นอยา่งไร แลว้ใหป้ระโยชน์อะไรต่อสงัคมบา้ง แต่ถา้เป็นประเดน็ทีเ่ป็นกระแส

หรอืคดอีาชญากรรม อยา่งเช่น กราบรถกู ตอ้งเอามาตรวจสอบความจรงิอยา่ง

รอบคอบ ถา้เป็นพวกคลปิโชวต่์าง ๆ จะไมนํ่ามาเป็นขา่ว ตอ้งพจิารณาถงึคุณค่า

ขา่วเมือ่ยคุสมยัเปลีย่นไปแลว้ ถา้เราจะไมส่นใจคลปิเหล่าน้ีเลยมนักค็งเป็นไป

ไมไ่ด ้เพราะออนไลน์เปรยีบเสมอืนอกีโลกหน่ึง จรงิ ๆ มปีระโยชน์ แต่บางครัง้

นกัขา่วกใ็หน้ํ้าหนกักบัโลกน้ีมากเกนิไป ไมนํ่าไปต่อยอด เพราะฉะนัน้กไ็มต่่าง

กบัประชาชนทัว่ไปทีห่ยบิมอืถอืขึน้มาแลว้กโ็พสตค์ลปิ จรงิ  ๆ สื่อสามารถทาํ

ไดแ้ต่ตอ้งมกีระบวนการวเิคราะหท์ีม่ากกว่า คดิใหด้วี่ามนัมคีุณค่าขา่วไหม ” 

(บรรณาธกิารขา่วเศรษฐกจิ ช่อง 7 สมัภาษณ์วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560) 

4.4.3) การนําข้อมลูจากส่ืออนไลน์มาใช้อย่างสร้างสรรค ์ 

สื่อหลกัมคีวามกงัวลต่อการถูกลดความสาํคญัเพราะตามประเดน็บนสื่อออนไลน์ จงึมขีอ้เสนอแนะ

ว่าสื่อควรมมีาตรฐานและแนวคดิในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีส่รา้งสรรค ์และทาํใหผู้ร้บัสารอยาก

ตดิตามขอ้มลูจากสื่อกระแสหลกั ซึง่แต่ละองคก์รตอ้งการ สรา้งแนวทางของตวัเองทีช่ดัเจน คอืยดึหลกั

ความถูกตอ้ง และการนําเสนอทีแ่ตกต่าง  
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“สื่อกระแสหลกัสูค้วามไวของโลกออนไลน์ไมไ่ด้  ออนไลน์คอืนกัขา่วในภาค

ประชาชน เรือ่งบนออนไลน์ทีย่อดไลค ์ยอดแชร์ จาํนวนมาก แสดงว่าเป็นเรือ่ง

ทีค่นใหค้วามสนใจ การหยบิมานําเสนอ โดยสื่อกระแสหลกัตอ้ง ทาํให้แตกต่าง

จากเน้ือหาทีอ่ยูบ่นโลกออนไลน์ ถา้ไมอ่ยา่งนัน้คนจะดบูนโลกออนไลน์หมด 

ทวีไีมม่คี่า  อาจเป็นการหยบิขอ้มลู มาตรวจสอบ  มนีกัวชิาการมาอา้งองิ และ

อธบิายเรือ่งใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ เพื่อหาขอ้สรปุของเรือ่งใหส้งัคม ” 

(ผูส้ ื่อขา่วช่อง 3 สมัภาษณ์วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2560) 

4.4.4) ระวงัเร่ืองการละเมิดสิทธิ และ ลิขสิทธ์ิ ในการใช้ข้อมลูจากออนไลน์  

จากขอ้มลูพบว่า ผูส้ ื่อขา่วตคีวาม และความเขา้ใจเรือ่งน้ีแตก ต่างกนั และยงัไมแ่น่ใจต่อขอบเขต

ทีเ่หมาะสมในการใช้ ขอ้มลูจาก สื่อออนไลน์เพื่อไ มผ่ดิกฎหมาย ไมล่ะเมดิสทิธ ิ และไมล่ะเมดิลิ ขสทิธิ ์

ปจัจบุนั วธิกีารทีส่ ื่อมวลชนใชค้อื การตดิต่อเจา้ของขอ้มลู ขออนุญาตในการใชง้าน และใชห้ลกัสทิธใิน

การตดัสนิใจต่อการใชข้อ้มลู 

“การขออนุญาตใชข้อ้มลูนัน้ เราจะขอก่อนเสมอถา้เจา้ของภาพ เจา้ของคลปิ

นัน้ระบุไวว้่าหา้มนําไปเผยแพรต่่อ แต่หากไมไ่ดร้ ะบุกไ็มไ่ดข้อ เพราะหากคน

แชรก์นัเยอะ  ๆ อยูแ่ลว้ กแ็สดงว่าจา้ของยนิดใีหแ้ชร ์ในการผลตินัน้เอามาใช้

โดยมกีารหาขอ้มลูเพิม่เตมิเสมอ  เช่น มกีารลงพืน้ที ่มกีารตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่

จากผูโ้พสต์  การเผยแพร ่มกีารใหเ้ครดติในขา่วเสมอโดยขึน้ขอบคุณ ช่อง 7 

มกีฎใหข้ึน้ขอบคุณและใหเ้ครดติเสมอ การมสี่วนรว่มและตรวจสอบกนัเองนัน้

กม็กีารคุยกนัเองเฉพาะในทมีงานงานรายการเดยีวกนั  เช่น  การเ ลอืกคลปิ 

ภาพทีไ่มห่วาดเสยีว การ เซนเซอร์ภาพ  เช่น ภาพเดก็ ภาพรถชนจงั  ๆ  และ 

ช่อง 7 จะเอากรณขีองช่องอื่น  ๆ มเีป็นกรณศีกึษา เพื่อไมใ่หช่้อง 7 ทาํผดิ

ทาํซํ้ากบัทีอ่ื่น  ๆ” (บรรณาธกิารขา่วเศรษฐกจิ ช่อง 7 สมัภาษณ์วนัที ่ 24 

กุมภาพนัธ ์2560 

“การคดัเลอืกคลปิ พจิารณาจากความ เกีย่วขอ้งกบัเน้ือขา่วก่อน จากนัน้ทุก

คลปิทีนํ่ามาใชจ้ะมกีารใหเ้ครดติ โดยอา้งองิ ตน้ทางของเจา้ของคลปิทีเ่ราไป

เอามาใชเ้ลย กรณทีีเ่ราไมท่ราบเจ้ าของคลปิจรงิ  ๆ วธิกีารกค็อื เราจะให้

เครดติทีม่าของคลปินัน้ ไปเอามาจากเวบ็ไซตไ์หนกใ็หเ้ครดติเวบ็ไซตน์ัน้ 
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นอกจากน้ีกอ็าจจะมกีารตดัต่อในส่วนทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งใชห้รอืไมน่่าสนใจออก

เพื่อใหก้ารทาํขา่วมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ ” (หวัหน้าโต๊ะขา่วรายงานพเิศษ 

TNN24 สมัภาษณ์ 17 กุมภาพนัธ ์2560) 

“หลกัสาํคญัทีส่ ื่อควรใชค้อืเรือ่งการเคารพสทิธ ิเพราะถา้เขา้ใจในสทิธขิองผูอ้ยู่

ในขา่วกจ็ะป้องกนัความผดิพลาด และในเรือ่งความถูกตอ้ง นอกจาก

ตรวจสอบขอ้มลูจากเจา้ของแลว้ ผูส้ ื่อขา่วควรมคีวามเขา้ใจต่อบรบิทในเรือ่ง

นัน้ ๆ เพื่อสามารถสอบทานความน่า เชื่อถอืของขอ้มลูได ้เช่น มคีนนําเสนอ

เกีย่วกบัการจบักุม กต็อ้งเขา้ใจว่า ขัน้ตอนการจบักุมคอือะไร เพื่อไมห่ลงกล

ขอ้มลู” (ผูส้ ื่อขา่ว NOW26 สมัภาษณ์ 9 กุมภาพนัธ ์2560) 

4.4.5) ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูร้บัสารในกระบวนการส่ือข่าว  

สื่อมวลชนใหค้วามเหน็ว่า ควรมีการหาแนวทางปฏบิตัิ ในการ “การสรา้งการมสี่วนรว่มจาก ผูใ้ช้

สื่อภาคประชาชนอยา่งเป็นระบบ” เพื่อใหเ้กดิกระบวนการตรวจสอบ คดักรอง และหาขอ้มลูและบรบิทที่

มปีระโยชน์ต่อการอธบิายเรือ่งราวทีไ่ดข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

“ยกตวัอยา่งชวัรก่์อนแชร ์ เกดิจากความสงสยัทีค่นดอูยากรูส้่งเรือ่งมาใหเ้รา 

เรือ่งมจีาํนวนมากอยูใ่นคลงัขอ้มลู เราจะเลอืกเรือ่งทีม่ผีลกระทบกบัชาวบา้น

หรอืคนส่วนใหญ่ขึน้มาตรวจสอบก่อน จากผลการทาํงาน ทาํใหเ้ราตัง้เป็น 

ศูนยร์บัแจง้เรือ่งผ่านอเีมลแ์ละสื่อโซเชยีลของเรา ใชช้ื่อศูนยว์่าศูนยช์วัร์ ก่อน

แชร ์ขอ้มลูทีส่่งมาทางศูนยฯ์ ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดยีว แจ้ งมาเรารบั 

ตรวจสอบผลติออนแอร์  รว่มเกดิการมสี่วนรว่มในการตรวจสอบขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์รว่มกบักลุ่มคน และผูเ้ชีย่วชาญต่าง  ๆ” (ผูส้ ื่อขา่วอาวุโส MCOT 

สมัภาษณ์ 2 กุมภาพนัธ ์2560) 

“มกีารสรา้งแอพพลิ เคชัน่ขึน้เพื่อ ใหค้นเขา้มามสี่วนรว่มในการใหข้อ้มลูเรือ่ง

ต่าง ๆ เริม่แรกคนในกองบรรณาธกิารจะช่วยกนัก่อน  จากนัน้จะเริม่ลงไปให้

นกัขา่วเครอืขา่ยเริม่ใชแ้ละจะใหค้นทัว่ไปไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการส่งขอ้มลู 

แต่ตอนน้ีอยูใ่นช่วงของการทดลอง  เพื่อใหเ้กดิกระบวนการมสี่วนร่ วมทัง้การ

ใหข้อ้มลูและการตรวจสอบขอ้มลูรว่มกนัระหว่างสื่อและผูร้บัสาร ” 

(บรรณาธกิารสื่อดจิทิลั TNN24 สมัภาษณ์ 17 กุมภาพนัธ ์2560) 
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ข้อเสนอแนะจากส่ือมวลชนและผูร้บัสารกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี สรปุแนวทาง ในการ

พฒันามาตรฐาน และคู่มือแนวปฏิบติัในการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ได้ ดงัน้ี 

1) คู่มือสร้างมาตรฐานจริยธรรมการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ ควร บอกขอบเขตท่ีมี

ประโยชน์ต่อการประยกุตใ์ช้ในการตดัสินใจในกรณีท่ีแตกต่างกนัได้  เพราะเหตุการณ์และขอ้มลู

บนโลกออนไลน์มลีกัษณะใหม ่ๆ เกดิขึน้ตลอด ถา้มแีนวปฏบิตัทิีอ่ยูต่รงกลาง บอกขอบเ ขตในการ

ตดัสนิใจได ้กอ็าจเป็นแนวทางในการทาํงานของผูส้ ื่อขา่วไดม้ากขึน้ 

2) คู่มือไม่ควรเป็นการบงัคบัหรือบอกให้ทาํ/ไม่ทาํโดยไม่มีหลกัการตดัสินใจ  ดงันัน้ ควรมี

หลกัการ ตวัอยา่งประกอบ และแนวทางการ พจิารณาองคป์ระกอบทีเ่ป็นปจัจยัแตกต่างในแต่ละ

สถานการณ์ 

3) คู่มือเกิดจากการมีส่วนร่วมคือทุกฝ่าย ทัง้สื่อ ทัง้คนรบัสาร ผูผ้ลติ คนกําหนดนโยบาย คดิ

ว่าควรกําหนดเป็นมารยาท คอื สรา้งเป็นความสาํนึกรว่มกนั  

4) มาตรฐานควรเป็นส่ิงท่ีองคก์รส่ือยอมรบั  ผูบ้รหิารกต็อ้งเขา้ใจในมาตรฐานเดยีวกบักบั

ผูป้ฏบิตังิาน เพราะการกํากบักนัเองใหม้จีรยิธรรม ตอ้งออกมาจากนโยบายขององคก์รทีช่ดัเจนดว้ย 

5) มาตรฐานควรเน้นเร่ืองของการรู้เท่าทนั คอื ควรสรา้ง ความเขา้ใจต่อลกัษณะของขอ้มลู

จากสื่อออนไลน์ และรูเ้ท่าทนัเป้าหมายของขอ้มลู เพื่อคดักรองการนํามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

6) ควรมีมาตรฐานกลางในการใช้ข้อมลูในโลกออนไลน์ เน่ืองจากแต่ละองคก์รมมีาตรฐานที่

แตกต่างกนั เมือ่นํามาใชแ้ลว้ตอ้งตรวจสอบต่อ หรอืตอ้งใหเ้ครดติ แต่ถา้นําเสนอขอ้มลูผดิไป ตอ้งมี

ขัน้ตอนอยา่งไร ไมใ่ช่เฉพาะสื่อเท่านัน้ แต่ตอ้งเป็นมาตรฐานกลางทีส่งัคมควรรบัรูแ้ละปฏบิตัริว่มกนั 

7) ควรสร้างกระบวนการและมาตรฐานในการตรวจสอบข้อมลูให้เป็นระบบ  

8) ควรมีมาตรฐานในการใช้ข้อมลู  เช่น การแสดงทีม่าของขอ้มลูทีช่ดัเจน การระบุเวลาของ

ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ถา้สื่อมมีมีาตรฐานในการใชข้อ้มลูบนโลกออนไลน์และถ่ ายทอดไปยงัคนทัว่ไปให้

ปฏบิตัติามกนั อาจช่วยสรา้งมาตรฐานในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทัง้ในกลุ่มผูผ้ลติและผูร้บัสารได ้ 
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บทท่ี 5 

สรปุและข้อเสนอแนะต่อแนวทางปฏิบติัและมาตรฐานจริยธรรมใน

การใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในกระบวนการส่ือข่าว 

  

 จากผลการสงัเคราะหข์อ้มลูในงานวจิยัฉบบัน้ี คณะวจิยัไดข้อ้สรปุและขอ้เสนอแนะต่อแนวทาง

ปฏบิตัแิละมาตรฐานในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการสื่อขา่ว ดงัน้ี 

 

5.1 การสร้างมาตรฐานระบบการจดัการข้อมูลจากส่ือออนไลน์ 

การสรา้งมาตรฐานในการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ คอื การสรา้งระบบในกระบวนการหาและการ

จดัการขอ้มลูจากผูใ้ชส้ื่อใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นสิง่ทีค่นทัง้องคก์รเขา้ใจภารกจิและหลกัในการทาํงาน

รว่มกนั  มรีะบบในการสรา้งเครอืขา่ยกบัผูร้บัส าร สรา้งชุมชนในแต่ละเรือ่ง มคีวามรว่มมอืกบัชุมชน

เฉพาะเรือ่งทีเ่กดิขึน้ทัง้ในโลกออนไ ลน์ และ ออฟไลน์ และตอ้งมปีฏสิมัพนัธท์ีเ่ขม้แขง็ในการสื่อสารกบั

กลุ่มเครอืขา่ย เพื่อใหม้สี่วนรว่มในกระบวนการ จะช่วยป้องกนัปญัหา ความผดิพลาด และ เสรมิการใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ใหไ้ดเ้ตม็ที ่ทัง้น้ีตอ้งคาํนึงถงึองคป์ระกอบ 8 ขอ้ ดงัน้ี 

5.1.1) หลกัทีห่น่ึง การมทีมีงานทีร่บัผดิชอบในการหา รวบรวม จาํแนก ตรวจสอบ วเิคราะห ์

และวางแผนการนําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ไปใชง้าน 

5.1.2) หลกัทีส่อง การใชเ้ครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลูจาํนวนมาก และ จาํแนกใหเ้ป็นระบบใน

ลกัษณะของการใชเ้ครือ่งมอืเกีย่วกบั 27

28
Big Data องคก์รสื่อจาํเป็นตอ้งมกีารทาํงานรว่มกบันกัวทิยาศาสตร์-

คอมพวิเตอรผ์ูพ้ฒันาเทคโนโลย ีและแพลตฟอรม์ เพื่อใชข้อ้มลูจาํนวนมาก จากสื่อออนไลน์อยา่งเป็น

ระบบ และสามารถจาํแนก วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการ

ทาํงานของทมีงาน และไดข้อ้มลูทีป่ระมวลผลไดใ้นจาํนวนมากและเชงิลกึมากขึน้ 

                                                           
28 Big Data คอืขอ้มลูจาํนวนมาก และการนํา Big data มาใช ้คอืเทคนิค หรอืเทคโนโลยใีนการวเิคราะห ์เอาคุณค่า

ออกมาจากขูอ้มลูขนาดใหญ่ โดย Big Data มอีงคป์ระกอบสาํคญัคอื Volume ปรมิาณของขอ้มลูจะมากมายมหาศาล 

Velocity หรอืความเรว็ คอืขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยขอ้มลูนัน้จะมคี่าในเวลา ณ จุดนัน้ และจดหมดค่าเมื่อ

เวลาผ่านไป การนําเอาขอ้มลูชนิดน้ีมาใชต้อ้งมกีารประมวลผลทีร่วดเรว็ทนัต่อเหน็การณ์ และVariety หรอืความ

หลากหลาย ขอ้มลูทีม่คีวามหลากหลายทางโครงสรา้ง ทาํใหไ้ม่สามารถทีจ่ะจดัเกบ็หรอืแยกหมวดหมู่ไดต้ามทีต่อ้งการ 

หรอืมรีายละเอยีดปลกีย่อย หรอืรปูแบบในการจดัการขอ้มลูทีเ่พิม่มากขึน้ตามขนาดของขอ้มลู 
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5.1.3) หลกัทีส่าม มรีะบบการวเิคราะหเ์น้ือหาสื่อออนไลน์อยา่งรูเ้ท่าทัน ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มี

การสรา้งเน้ือหาเพื่อเป้าหมายการสื่อสารบางอยา่งและเพื่อบางกลุ่มเสมอ การฝึกทกัษะสงัเคราะหบ์รบิท

ของเรือ่งเพื่อหาความเชื่อมโยงและเขา้ใจการกําหนดวาระขา่วสารทีแ่ฝงมาในขอ้มลูจากสื่อออนไลน์จะทาํ

ใหล้ดความผดิพลาด และ ไม่ตกเป็นเครือ่งมอืของกลุ่มเคลื่อนไหวหรอืขอ้มลูทีห่วงัประโยชน์บางอยา่ง

จากสงัคม 

5.1.4) หลกัทีส่ ี ่พฒันาการตัง้โจทยเ์พื่อระดมขอ้มลู เน้นช่องทางการมสี่วนรว่มและแพลตฟอรม์

ทีจ่ะนําเสนอ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่ขา้มามสี่วนรว่มนัน้เกดิความรูส้กึว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 

5.1.5) หลกัทีห่า้ การพฒันาเครอืขา่ย กําหนดบทบาท และสรา้งมาตรฐานการทาํงานทัง้จากสื่อ

และผูใ้ชส้ื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

5.1.6) หลกัทีห่ก มกีารใหร้างวลั (Incentive) เพื่อกระตุน้ความตอ้งการมสี่วนรว่มในการใหข้อ้มลู 

เช่น การใหพ้ืน้ทีนํ่าเสนอผลงาน หรอื การสรา้งความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ ดว้ยการรบัฟงั 

และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูของผูร้บัสารทีส่่งเขา้มาอยา่งประจกัษ์ชดั และทีส่าํคญัคอื ควรสรา้งชุมชนของ

ผูร้บัสารทีก่องบรรณาธกิารมสี่วนรว่มในการปฏสิมัพนัธด์ว้ยอยา่งสมํ่าเสมอ  

5.1.7) หลกัทีเ่จด็ รปูแบบการนําไปใช ้ตอ้งพฒันาการเล่าเรือ่ง พฒันาประเดน็ เพื่อให ้ “นําหน้า

สื่อออนไลน์” และเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมในการอธบิาย และหาทางออกของประเดน็ 

5.1.8) หลกัทีแ่ปด ความถูกตอ้ง ความโปรง่ใสในการได้ มา และนําไปใช ้ความสม ดุลของขอ้มลู 

ความน่าเชื่อถอื การไมล่ะเมดิ และสรา้งคุณค่าต่อการพฒันาสงัคมดว้ยการต่อยอด เจาะลกึ และหาขอ้มลู

วเิคราะหเ์พิม่เตมิ 
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5.2 การสร้างหลกัเกณฑม์าตรฐานในการเลือกใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์ 

การเลอืกใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์มหีลกัทีใ่ชใ้นการพจิารณาคอื หลกัคุณค่าขา่วในเชงิผลกระทบ 

และหลกัในการนําขอ้มู ลไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อ สงัคม ควบคู่ไปกบัการเลอืกเรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจ

ของคน แต่ตอ้งคาํนึงว่า ไมใ่ช่ว่าขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทุกชิน้ควรนําเสนอผ่านหน้าจอโ ทรทศัน์ หรอื สื่อ

กระแสหลกั ทัง้น้ี สามารถสรปุหลกัในการพจิารณาคุณค่าของสื่อออนไลน์สาํหรบัการรายงานขา่วไดด้งัน้ี 

5.2.1) UGC ควรเป็นเรือ่งทีใ่กลต้วัคนในสงัคม สามารถเป็นตวัแทน หรอืตวัอยา่งของประเดน็ที่

จะสะทอ้นใหส้งัคมเขา้ใจ ระมดัระวงั เตอืน อธบิาย หรอื กระตุน้พฤตกิรรมการมสี่วนรว่มเพื่อแกไ้ข 

หาทางออกของปญัหารว่มกนั  

5.2.2) UGC ควรเป็นเรือ่งทีเ่ชื่อมโยงกบัประโยชน์สาธารณะได ้ถา้นําเสนอแลว้สามารถอธบิาย 

ขยายความสู่การแกไ้ขปญัหา รวมไปถงึใชป้ระโยชน์ใหเ้กดิการมสี่วนรว่มจากสงัคมเพื่อขบัเคลื่อน

ประเดน็สู่การเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาได ้ 

5.2.3) UGC ประเภทเพื่อสรา้งความบนัเทงิ เช่น นํามาใชเ้พื่อสรา้งความขาํขนั และสสีนัของ

รายการขา่ว ควรพจิารณาว่า ตอ้งไมล่ะเมดิสทิธคิวามเป็นมนุษยข์องคน เช่น ไมล่อ้เลยีนการใชภ้าษา 

ภาษาถิน่ ชาตพินัธุ ์และเพศสภาพทีแ่ตกต่าง 

5.2.4) UGC ทีอ่าจผลกระทบเชงิลบต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และไมเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรว่ม ไมค่วร

เลอืกมานําเสนอ 

นอกจากนัน้ ยงัมรีายละเอยีดของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีม่เีน้ือหาทีไ่มพ่งึประสงคแ์ละเป็น

เน้ือหาทีพ่งึระวงัเป็นพเิศษในการเลอืกมานําเสนอ ซึง่เป็นเน้ือหาที่ มผีลต่อการรบัรูท้ ี่ ไมเ่หมาะสมของ

ผูร้บัสาร อนัจะส่งผลต่อทศันคต ิวธิคีดิ และการแสดงออกต่อผูอ้ื่นในสงัคม ประกอบดว้ยเน้ือหา

ดงัต่อไปน้ี 
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 จากตวัอยา่งการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีผ่ดิจรยิธรรมในบทที ่3 สรปุเป็นประเภทเน้ือหาทีไ่ม่

พงึประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 
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การพจิารณาเน้ือหาทีพ่งึระวงัขา้งตน้ ในเชงิจรยิธรรมและจรรยาบรรณสื่อ หากขอ้มลูจากสื่อ

ออนไลน์ทีม่เีน้ือหาพงึระวงัไมม่คีุณค่าเชงิขา่วทีจ่ะแกป้ญัหา หรอื สรา้งความเปลีย่นแปลง ในสงัคม      

แต่กลบัทาํใหเ้กดิผลเสยีต่อผูอ้ยูใ่นเน้ือหา และอาจทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมลอกเลยีนแบบ สื่อไมค่วรนําเสนอ 

และควรพจิารณาหลกัทางกฎหมายควบคู่กนั โดยมหีลกัเกณฑพ์จิารณาเพิม่เตมิประกอบ ดงัน้ี  

1) หากคลปิมคีวามรนุแรงและอ นาจาร ไมค่วรนําเสนอ แต่อาจใชก้าร ใช้ภาพน่ิงจากคลปิ

นํามาเซนเซอร ์ปิดขอ้มลูทีไ่มเ่หมะสม เช่น รปูรา่งหน้าตา ขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ชื่อมโยงบุคคลในภาพ หรอื

คลปินัน้ 

2) ไมค่วรมกีารวนซํ้าภาพและคลปิทีต่อกยํา้ความรนุแรงในการนําเสนอ 

3) ในกรณ ีUGC ทีเ่ป็นการถ่ายทอดสด บนสื่อสงัคม เช่น Facebook Live โดยมเีน้ือหาทีม่ ี

ความรนุแรง เช่น การทาํรา้ยตวัเอง ทะเลาะววิาท ขม่ขนื ไมสุ่ภาพ อนาจาร องคก์รสื่อตอ้งใชว้จิารณญาณ

คาดเดาเหตุการณ์ว่าจะมทีศิทางในการพฒันาไปในทางทีร่นุแรงยิง่ขึน้หรอืไม ่สิง่ทีค่วรทาํคอื งดเวน้การ

แชร ์หรอืนําเสนอการถ่ายทอดสดบนสื่อออนไลน์ทีไ่มเ่หมาะสมไปใชใ้นการรายงานขา่ว 

4) การใชภ้าพทีร่นุแรงหรอือนาจาร ควรมกีารขึน้ขอ้ความเตอืนถงึความไมเ่หมาะสมของ

เน้ือหา และการใชว้จิารณญาณในการรบัชม 

5) หากสามารถอธบิายเรือ่งดว้ยการตดัต่อ ดดัแปลง ทาํเป็นกราฟิก การต์ูน ภาพวาด 

ทดแทนการใชภ้าพทีร่นุแรงและอนาจารได ้ควรเลอืกรปูแบบการนําเสนออื่นแทนการใช ้UGC  

6) ควรมกีารอธบิายและใหบ้รบิทของเรือ่งราว เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจต่อประเดน็มากกว่า

แค่นําเสนอว่ามอีะไรเกดิขึน้ในเหตุการณ์ 

7) คาํนึงถงึการไมล่ะเมดิสทิธสิ่วนบุคคล สทิธมินุษ ยชน ดว้ยการเลอืกใชค้าํ ภาษา      

และรปูแบบการนําเสนอทีไ่มเ่ป็นการเหมารวม เช่น การใชค้าํเรยีกทีต่ดัสิ น หรอืเหมารวมเป็นกลุ่ม การ

ใชค้าํทีก่ระตุน้ความรูส้กึเกลยีดชงัขดัแยง้ (Hate Speech)  

8) ตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาหลายแหล่งทีม่า และหาตน้ทางของขอ้มลูใหเ้จอก่อนนําเสนอ 

หากไมส่ามารถระบุทีม่า และยนืยนัได ้ตอ้งไมนํ่าเสนอเป็นขา่ว 

9) ควรไดร้บัอนุญาตการนําเสนอจากผูท้ีอ่ยูใ่นคลปิและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

10)  เน้ือหาทีอ่าจทาํใหเ้กดิความไมเ่หมาะสมต่อการใชภ้าษา ไวยกรณ์ทางภาษา การใชภ้าษา

ทีล่่อแหลม สื่อความหมายในเชงิลบ กา้วรา้ว ดหูมิน่ คาํไมสุ่ภาพ ควรมกีารดดูเสยีงในการใชนํ้าเสนอ 

หรอืใชเ้ป็นเพยีงภาพ insert ประกอบการบรรยาย โดยไมป่ล่อยเสยีงจากเหตุการณ์จรงิ 

11)  ควรมกีารนําเสนอมมุมองจากทุกฝา่ยในครัง้เดยีวกนั เพื่อใหล้ดความเป็นอคตต่ิอการ

รบัขอ้มลู และเคารพสทิธขิองผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่ง 
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ตวัอย่างกรณีศึกษาการพิจารณาเน้ือหาท่ีไม่พึงประสงค ์

ตวัอยา่งกรณศีกึษาน้ี สะทอ้นการ ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลและสทิธมินุษยชน  ซึง่เป็นการใชข้อ้มลู

จากสื่อออนไลน์ทีพ่บปญัหาจรยิธรรมบ่อยครัง้ตามทีไ่ดม้กีารวเิคราะหต์วัอยา่งในบทที ่ 3 ส่วนในบทน้ี มี

กรณศีกึษาเพิม่เตมิพรอ้มแนวทางปฏบิตัเิบือ้งตน้ในการเลอืกใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

สิทธิของความ

หลากหลายทางเพศ

กรณีท่ีตาํรวจแต่งงาน

กบัเพศเดียวกนั 

แนวทางการพิจารณา  เมือ่นําเสนอแลว้ ตํารวจถูกละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล 

ถูกตรวจสอบจากตน้สงักดัโดยไมใ่ช่ความผดิทางวนิยั และสงัคมไมไ่ด้

ประโยชน์ จากการนําเสนอขา่วน้ี 

แนวทางปฏิบติั  สื่อไมค่วรนํา UGC เรือ่งดงักล่าวมาเสนอเป็นขา่ว แมจ้ะ

เป็นกระแสความสนใจบนโลกออนไลน์ กใ็หเ้ป็นเรือ่งการแลกเปลีย่น

ความเหน็บนออนไลน์ไป  หากสื่อตอ้งการนําเสนอประเดน็ อาจต่อยอด

ประเดน็ในเชงิบวกของความหลากหลายทางเพศในอาชพี เป็นตน้ 

กรณีการทาํร้ายร่างกาย 

เช่น สามีทาํร้ายภรรยา  

แนวทางการพิจารณา  

- ประเดน็เรือ่งการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล โดยจะเกดิผลต่อเน่ืองต่อผูอ้ยูใ่น

คลปิอยา่งไร  

- หากนําเสนอแลว้จะนําไปสู่การช่วยเหลอืไดห้รอืไม ่

- พจิารณาตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรนุแรงในครอบครวั   

ปี 2550 ทีร่ะบุในมาตรา 9 ว่า เมือ่มกีารแจง้ต่อเจา้หน้าทีต่ํารวจ  หา้มมใิห้

ผูใ้ดลงพมิพ ์โฆษณา หรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนดว้ยวธิใีด ๆ ซึง่ภาพ 

เรือ่งราว หรอืขอ้มลูใด ๆ อนัน่าจะทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูก้ระทาํความ

รนุแรงในครอบครวัหรอืผูถู้กกระทาํดว้ยความรนุแรงในครอบครวัในคด ี

แนวทางปฏิบติั การนําเสนอตอ้งปกปิดตวัตนและขอ้มลูส่วนตวัของผูอ้ยูใ่น

คลปิ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อไมใ่หส้ามารถเชื่อมโยงตวัตนได ้การเบลอภาพ 

การเลอืกใชม้มุกลอ้งจากคลปิ  การนําเสนอโดยใหบ้รบิทประกอบการ

รายงานขา่วเพื่อสะทอ้นปญัหาในสงัคม 

กรณีคลิปอบุติัเหต ุ แนวทางการพิจารณา  ปจัจยัเรือ่งของการละเมดิสทิธขิองผูเ้สยีชวีติ 

ครอบครวัของผูเ้สยีหาย ภาพลกัษณะใดทีจ่ะไมล่ะเมดิในการนําเสนอ 

ปจัจยัเรือ่งความรนุแรงความสยอดสยอง น่ากลวั ทีม่ผีลต่อความคดิ 

ความรูส้กึ และการหล่อหลอมรสนิยมของสงัคม 

แนวทางปฏิบติั ไมเ่ลอืกคลปิทีม่คีวามรนุแรงในลกัษณะทีเ่หน็ศพ เลอืด 

หรอืภาพขณะเกดิอุบตัเิหตุทีม่ผีล ต่อความรูส้กึของผูช้ม หรอื เลอืกใชก้าร

ทาํกราฟิกประกอบการอธบิายเหตุการณ์แทน การนําเสนอคลปิอุบตัเิหตุ 

ไมค่วรวนภาพซํ้าหลายรอบในการรายงานขา่ว 
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5.3 การสร้างมาตรฐานในกระบวนการหาข้อมูลจากส่ือออนไลน์ 

 

ภาพท่ี 51 แสดงกระบวนการในการหาข้อมลูจากส่ือออนไลน์  
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5.3.1) กระบวนการหาข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

กระบวนการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทาํได ้2 ลกัษณะ คอื  

5.3.1.1) การระดมข้อมลูและและหาข้อมลูจากส่ือออนไลน์ (Crowdsourcing & 

Monitoring) สามารถ ใชใ้นกระบวนการรายงานขา่วเป็นประจาํรายวนั  ใชก้บัเหตุการณ์ขา่วด่วน 

(Breaking News) ทีต่อ้งการขอ้มลูจากพืน้ที ่และใชใ้นกรณปีระเดน็เฉพาะทีต่อ้งการขอ้มลูจาํนวนมาก 

5.3.1.2) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผูร้บัสารและกองบรรณาธิการข่าว (Participatory 

Journalism) ซึง่เหมาะกบัการ ทาํขา่วเชงิสบืสวน ขา่วเชงิลกึ และขา่ววารสารศาสตรเ์ชงิขอ้มลู  (Data 

Journalism) ทีต่อ้งการการมสี่วนรว่มจากสงัคม  

ทัง้น้ีในการดาํเนินการทัง้ 2 ลกัษณะตอ้งมกีารออกแบบการสื่อสารอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย  

การทาํความรูจ้กัชุมชนออนไลน์ และเป็นสมาชกิในชุมชนเหล่านัน้ มปีฏสิมัพนัธก์บัชุมชนออนไลน์อยา่ง

ต่อเน่ือง ตอ้งรูแ้หล่งขอ้มลู และรูว้ธิกีารปฏสิมัพนัธเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มลู และขยายแหล่งขอ้มลู ใหห้ลากหลาย 

รวมถงึ มกีระบวนการวเิคราะห์ ความเชื่อมโยงของขอ้มลู และบรบิทของสถานการณ์ดว้ย  โดยตอ้งอาศยั

ทัง้การใชเ้ทคโนโลย ีและการใชค้วามสามารถของทมีงานทีเ่ขา้ใจประเดน็ขอ้มลูขา่วสาร 

การสร้างมาตรฐานคอื การกําหนดแนวทางในการปฏบิตักิารหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทัง้สอง

ลกัษณะใหเ้ป็นแนวทางทีท่มีงานในทุกส่วนของกองบรรณาธกิารเขา้ใจและปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั      

มอุีปกรณ์ เครือ่งมอื และแนวปฏบิตัต่ิอเรือ่งทีม่คีวามอ่อนไหวเพื่อประกอบในการพจิารณาดว้ยมาตรฐาน

คดิเดยีวกนัทัง้องคก์ร 

การสรา้งเครอืขา่ย การสรา้งชุมชน และเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนต่าง  ๆ เป็นหลกัสาํคญัใน

กระบวนการระดมขอ้มลูขอ้มลูจากสื่อออนไลน์หากเป็นการสรา้งชุมชนและเครอืขา่ยเอง สามารถ

ปฏสิมัพนัธ ์ทาํความเขา้ใจ กําหนดบทบาท สรา้งโจทยก์ารหาขอ้มลูและทาํงานรว่มกนั แล ะพฒันา

กระบวนการอบรม ซึง่จะนําไปสู่การสรา้งระบบ “นกัขา่วพลเมอืง” ทีม่สี่วนรว่มกบัองคก์รสื่อ  

ทัง้น้ี หวัใจของการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ คอื  ความถูกตอ้งและน่าเชื่อถอื  มกีระบวนการ

ตรวจสอบขอ้มลู  ความโปรง่ใส ตอ้งชีแ้จงใหช้ดั ว่าตอ้งการอะไร นํามาใชท้าํอะไร การระบุทีม่าใหช้ดัเจน  

ความสมดุลของขอ้มลู ตอ้งมกีารหาขอ้มลูทีร่อบดา้น และการไมล่ะเมดิ ตอ้งคดิถงึหลกัสทิธ ิจรยิธรรม 

และมกีารคุยกบัเจา้ของ UGC ก่อนนํามาใชเ้สมอ 
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5.3.2) กระบวนการต้องมีทีมงานท่ีรบัผิดชอบหน้าท่ีเฉพาะ 

 การสรา้งมาตรฐานในการใช ้UGC ควรมทีมีงานเฉพาะทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการขอ้มลู

จากผูใ้ชส้ื่อ เพราะขอ้มลูมจีาํนวนมาก ถา้ใหผู้ส้ ื่อขา่ว บรรณาธกิาร หรอื โปรดวิเซอร์ตดัสนิใจเองทัง้หมด

ในการเลอืกใช ้บางครัง้วจิารณญาณอาจไมต่อบโจทยค์วามถูกตอ้งเสมอไป เพราะขอ้มลูจาก สื่อออนไลน์

มคีวามหลากหลาย และมเีป้าหมายในการสื่อสารหลากรปูแบบ ทมีงานเฉพาะทีท่าํหน้าทีจ่ะ สามารถใช้

เวลาและเทคโนโลยใีนการตรวจสอบขอ้มลูไดร้อบคอบกว่าทาํเพยีงลาํพงัคนเดยีว ซึง่จะ ช่วยทาํใหอ้งคก์ร

สื่อมกีระบวนการทีไ่ดม้าตรฐาน และป้องกนัความผดิพลาดทางจรยิธรรมไดม้ากขึน้ 

ทมีงานเฉพาะน้ี อาจเป็นทมีงานเลก็ ๆ ในกองบรรณาธกิาร หรอื เป็นคนทาํงานส่วนหน่ึงจากทมี

ดจิทิลัและสื่อใหมข่ององคก์รสื่อ  โดยอาจโยกยา้ยทมีงานเดมิมาทาํ หรอื สรา้งโครงสรา้งทมีงานใหม่ กไ็ด้

แลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร โดยทมีเฉพาะน้ีควรมคีุณสมบตัแิละหน้าทีร่บัผดิชอบ ดงัน้ี 

5.3.2.1) สามารถทาํงานใกลช้ดิกบักองบรรณาธกิาร และฝา่ยผลติ  เพื่อออกแบบการ

สื่อสารและการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูรว่มกนัได ้

5.3.2.2) มคีวามเขา้ใจเรือ่งการใชเ้ทคโนโลยแีพลตฟอรม์ต่าง ๆ เพื่อเขา้ถงึขอ้มลู  

5.3.2.3) มเีขา้ใจเรือ่งเครอืขา่ย การปฏสิมัพนัธ ์ และการแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดข้อ้มลู 

รวมถงึกระตุน้การมสี่วนรว่มจากคนกลุ่มต่าง ๆ ได ้

5.3.2.4) มคีวามรูแ้ละ บรบิท ขอ้มลู และเขา้ใจวธิใีนการหา ขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อ

ประกอบการจดัระบบขอ้มลูและตรวจสอบเน้ือหาทีไ่ดจ้ากสื่อออนไลน์ 

5.3.2.5) มหีน้าทีใ่นการคน้หาขอ้มลู ปฏสิมัพนัธแ์ละสรา้งเครอืขา่ยชุมชน  

5.3.2.6) มหีน้าทีใ่นการรวบรวม จาํแนกประเภท ตรวจสอบขอ้มลู  

5.3.2.7) มหีน้าทีห่าประเดน็ใหม่  ๆ ในการสรา้งการมสี่วนรว่ม และออกแบบเน้ือหาทีใ่ ช้

ประโยชน์จากขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ได ้
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5.3.3) แนวปฏิบติัในกระบวนการหาข้อมลูจากส่ือออนไลน์  

ในกระบวนการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ดว้ย การมอนิเตอรข์อ้มลู และการระดมขอ้มลู  

(Crowdsource) ควรมหีลกัเกณฑเ์ป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิาน ดงัน้ี 

28

29ภาพท่ี 52 หลกัในการหาข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

การวางแผนและออกแบบกระบวนการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ มหีลกัสาํคญัคอื ขอ้มลูที่

ตอ้งการควรมปีระโยชน์ต่อการรายงานขา่วใหเ้กดิความเขา้ใจและอธบิายเรือ่งราวไดช้ดัเจน (ยกเวน้ใน

กรณทีีต่อ้งการขอ้มลูจากสื่อออนไลน์เพื่อสรา้งสสีนัใหร้ายการขา่ว กต็อ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูร้บัสาร) 

โดยมหีลกัในการออกแบบกระบวนการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ดงัน้ี 

WHAT จะระดมข้อมลูอะไรจากผูร้บัสาร  – การระดมขอ้มลูจากสื่อออนไลน์จาํเป็นเมือ่การ

รายงานขา่วนัน้ตอ้งการ ขอ้มลูทีม่จีาํนวนมาก รวบรวมขอ้มลูทีก่ระจดักระจาย ตอ้งการเขา้ถงึขอ้มลูทีอ่ยู่

                                                           
29Engagement การสรา้งความผกูพนัทีเ่กดิขึน้จากการสือ่สารและการตดิตามของผูค้น Engagement ยงัใชพ้ดูถงึการ

วดัระดบัการปฏสิมัพนัธ ์ความสมัพนัธ ์และการมสีว่นร่วมของผูร้บัสารต่อเน้ือหาขอ้มลูต่างๆ อาท ิการ Like, 

Comment, Share ขอ้มลูบนเฟซบุ๊ค  
30Trending บนส่ือออนไลน์ คอื ประเดน็ หรอื เรื่อง ทีก่าํลงัไดร้บัความนิยม โดยในสือ่สงัคมประเภทต่างๆ จะมกีารจดั

ความนิยมของเน้ือหา หรอื ประเดน็ทีค่นกาํลงัสนใจเพื่อเป็นทางเลอืกในการตดิตามขอ้มลูจากแพลตฟอรม์ต่างๆ อาท ิ

Google มเีครื่องมอืชื่อว่า Google Trends ช่วยในการวเิคราะหแ์นวโน้มการคน้หาคาํต่างๆ เพื่อดรูะดบัและแนวโน้ม

ความสนใจต่อคาํทีใ่ชค้น้หาในช่วงเวลาต่าง  ๆหรอืบนทวติเตอรม์ ีTrending Topic บนทวติเตอรแ์ละเฟซบุ๊ค คอื การจดั

อนัดบัสิง่ทีก่าํลงัไดร้บัความนิยม หรอืพดูถงึมากๆ ในช่วงเวลาหน่ึง แพลตฟอรม์ Trendsmap ของ YouTube เป็น

เครื่องมอืบอกความนิยมในการชมวดิโีอในแต่ละพืน้ที ่

29 

30 
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ในพืน้ที่ซึง่สื่อมวลชน เขา้ไมถ่งึ มองหาขอ้มลูทีผู่ส้ ื่อขา่วไมรู่ม้าก่อน และขอ้มลูที่ เป็นเหตุการณ์ด่วน  ซึง่

ตอ้งการขอ้มลูจากผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ หากมกีระบวนการรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นมาตรฐาน จะทาํใหไ้ดข้อ้มลู

จาํนวนมากและมคีวามหลากหลายในระยะเวลาทีส่ ัน้ โดยไมต่อ้งลงทุนสงู และไมต่อ้งใหท้มีงานลงพืน้ที่

ในทุกพืน้ที ่แต่ไดผ้ลเชงิคุณภาพ  

ดงันัน้ การออกแบบกระบวนการระดมขอ้มลูตอ้งมเีป้าหมายของสิง่ทีต่อ้งการ รวบรวม และแจง้

ความจาํนงขอความรว่มมอืจากเครอืขา่ยใหช้ดัเจน และทมีงานตอ้งตัง้กรอบในการคดักรองขอ้มลู เพื่อให้

ไดข้อ้มลูทีม่คีุณภาพและตรงกบัประเดน็ทีต่อ้งการสื่อสาร  

WHO จะระดมข้อมลูจากใครได้บ้าง  – ในการออกแบบกระบวนการหาขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ 

องคก์รสื่อตอ้งเขา้ใจชุมชนออนไลน์กลุ่มต่าง ๆ รูว้ธิกีารในการสรา้งชุมชน กระตุน้การแลกเปลีย่นความเหน็

และขอ้มลูของคนในชุมชนใหต้รงกบัเรือ่งทีต่อ้งการระดมขอ้มลู  

ผูท้ีบ่รหิารจดัการชุมชนออนไลน์ตอ้งเขา้ใจประเภทของผูท้ีเ่ผยแพรข่อ้มลูอยูบ่นสื่อออนไลน์ 

เพราะคนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู ทีจ่ะเลอืกมาใช้  โดยลกัษณะของผูท้ีเ่ผยแพร่

ขอ้มลูบนสื่อออนไลน์ ประกอบดว้ย  

- เป็นผูม้ปีระสบการณ์เอง  

- เป็นพยาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งไดฟ้งัเรือ่งราวและนํามาถ่ายทอดต่อ  

- เป็นเพยีงผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ทีอ่าจไดข้อ้มลูเพยีงบางส่วน  

- เป็นผูนํ้าขอ้มลูหรอืวตัถุดบิจากคนอื่นมาประกอบสรา้งเพื่อนําเสนอต่อผูอ้ื่น  

- เป็นผูท้ีอ่ยูบ่นโลกออนไลน์และส่งต่อขอ้มลูมาโดยอาจรูท้ีม่าหรอืไมก่ไ็ด ้ 

นอกจากน้ี การพจิารณาเลอืกกลุ่มคนในการระดมขอ้มลูตอ้งมคีวามรอบคอบและตรวจสอบ

ขอ้มลูทีไ่ดม้าเสมอ และไมค่วรเลอืกปฏสิมัพนัธก์บักลุ่มชุมชนออนไลน์เพยีงกลุ่มเดยีว แต่ควร คน้หาจาก

กลุ่มทีแ่ตกต่าง หรอืกลุ่มทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญเฉพาะเพื่อใหไ้ดม้มุมองทีห่ลากหลาย  

การระดมขอ้มลูตอ้งมกีระบวนการหา คดัเลอืก และเป็นสมาชกิอยูใ่นกลุ่มชุมชนและแพลตฟอรม์

ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเขา้ใจบรบิทและเป้าหมายในการสื่อสารของแต่ละกลุ่ม และสรา้งความสมัพนัธ์

ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืต่อกนั 
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กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบติัในการหาข้อมลู 

กรณีศึกษา

เหตกุารณ์ 

ฉุกเฉิน 

อบุติัเหต ุ 

ภยัพิบติั 

แนวทางปฏิบติั 

• มอนิเตอรข์อ้มลูจากสื่อสงัคมออนไลน์ โดยใชเ้ครือ่งมอื อาท ิTweetdeck, Google 

Trends การตรวจสอบขอ้มลูจากใน Hashtag และ Webboard 

• ระดมขอ้มลู สอบถามเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจว่ามเีหตุการณ์เกดิขึน้จรงิ

ก่อนนําเสนอ 

• รวบรวมขอ้มลูทีไ่ด ้จดัลาํดบัเวลา ตรวจสอบความถูกตอ้งหาคาํตอบอธบิายขอ้

สงสยัต่อขอ้มลู จากช่องทางต่าง ๆ 

• เขา้ถงึเจา้ของขอ้มลู UGC ใหเ้รว็ทีสุ่ด เพื่อตรวจสอบขอ้มลูและขอใช ้UGC 

• ระวงัภาพ/คลปิ ทีม่เีน้ือหาทีไ่มเ่หมาะสม "รสนิยม" การนําเสนอตอ้งม ีคอืการไมท่าํ

ใหค้นรูส้กึโกรธ ขดัแยง้ กลวั สยดสยอง เศรา้ จากการรบัเน้ือหานัน้ 

• อ่านขอ้ความการแสดงความคดิเหน็ เพราะอาจมคีนช่วยตรวจสอบขอ้มลูอยูแ่ละทาํ

ใหเ้ราเหน็มติขิองขอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้ก่อนนําเสนอ 

• สบืคน้ตามช่วงเวลา และสถานที ่ใหล้าํดบัเหตุการณ์ได ้และหาบรบิทของเรือ่งใน

การนําเสนอได้ 

• ขอ้มลูทีค่วรมองหา คอืขอ้มลูลบั ขอ้มลูเฉพาะ ขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัเหตุการณ์ 

พยานทีอ่ยูใ่นเหตุการณ์ภาพคลปิเกีย่วกบัเหตุการณ์คนทีม่ปีระสบการณ์ หรอืความ

เชีย่วชาญทีจ่ะอธบิายบรบิทของเรือ่งได้ 

 

 

ตวัอย่าง Best Practice 

กรณีเคร่ืองบิน MH17 ของสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน์หายไป สื่อต่างประเทศใช้

การระดมขอ้มลู และมอนิเตอรข์อ้มลูบนสื่อสงัคม เพื่อนํามาตรวจสอบและลาํดบั

เหตุการณ์ เพื่อยนืยนัในการนําเสนอ 

 

กรณีพายไุอรีนถล่มฝัง่ตะวนัออกของอเมริกา  

New York Times ใชก้ารแชรภ์าพพาย ุและเหตุการณ์ทุกรปูแบบผ่าน Instagram 

นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อรวบรวมคอนเทนตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์พายุ

นัน้ขึน้มาเรยีกว่า Instacane และมกีารใช ้hashtag #instacane เพื่อหารปูทีเ่กีย่วกบั

พายจุาก twitter เพื่อมารวมไวบ้นเวบ็ไซตด์ว้ย สิง่ทีไ่ดค้อื การเล่าเรือ่งดว้ยภาพที่

รวบรวมมาจากทุกทศิทุกทางและจากคนต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นเหตุการณ์ มมุมองจาก

เหตุการณ์พายทุีเ่กดิขึน้ ถูกเล่าผ่านสายตาและรปูภาพของคนทีห่ลากหลาย ทาํใหม้ี

เรือ่งราวทีแ่ตกต่าง 
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กรณีศึกษา 

การทาํข่าว   

เชิงสืบสวน 

ตรวจสอบเร่ือง

ท่ีมีเง่ือนงาํ 

แนวทางปฏิบติั 

• สรา้งเครอืขา่ย มชุีมชนทีม่ปีฏสิมัพนัธด์ว้ยทีห่ลากหลาย เพื่อเขา้ถงึขอ้มลูที่

แตกต่าง ขอ้มลู “เชงิลกึ” จากคนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• มอนิเตอรข์อ้มลู การแสดงความคดิเหน็ กระทู ้และโพสตท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

• รวบรวม จาํแนก หาความเชื่อมโยงของคนทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูกบัเรือ่ง หาความ

เชื่อมโยงเครอืขา่ยของการแชรข์อ้มลู 

(อาจใชก้ารทาํ 29

3031
Data mining และเครือ่งมอื Big Data มาช่วย) 

• หาขอ้มลูโดยตัง้ขอ้สงสยั บอกกบัเครอืขา่ยว่ากําลงัทาํอะไร และตอ้งการไดข้อ้มลู

อะไร  

• อยา่ประเมนิคนในโลกออนไลน์ว่าจะไมใ่หข้อ้มลู ใหเ้ชื่อว่ามี 30

3132
Active Citizen และ

มคีนตอ้งการใหข้อ้มลูเรา 

• สรา้งความเชื่อมัน่กบัคนทีต่ดิตามว่าการใหข้อ้มลู จะถูกใชอ้ยา่งเป็นประโยชน์ และ

โปรง่ใส รวมถงึปกป้องผูใ้หข้อ้มลู 

• ตรวจสอบขอ้มลูอยา่งเป็นระบบตามหลกัการ และจรยิธรรมในการทาํขา่ว 

• นําเสนออยา่งรอบดา้น ใหข้อ้มลู และบรบิทเพิม่เตมิประกอบเพื่อใหข้า่วสมบรูณ์

ทีสุ่ด 

 

ตวัอย่าง Best Practice 

คดขีองชายทีป่ระท้วง G20 ทีล่อนดอนตายโดยหลงัจากการทาํ crowdsource ขอ้มลู

พบว่า เขาถูกฆาตกรรมโดยตํารวจ กรณน้ีี นกัขา่วของ The Guardian เกบ็ขอ้มลู

จากทวติเตอรแ์ละผูท้ีต่ดิตามเขา โดยบอกว่าเขากําลงัหาคาํตอบเรือ่งน้ี เขามอนิเตอร์

ขอ้มลู และไดข้อ้มลูทีส่่งมาใหก้บัเขาผ่านทวติเตอร ์ตรวจสอบขอ้มลู และพดูคุยกบั

ผูใ้หข้อ้มลูเหล่านัน้ ใชเ้วลาประมาณ 1 สปัดาห ์ทาํใหเ้ขาไดห้ลกัฐานและพยานที่

หนกัแน่นยนืยนัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ และตแีผ่เรือ่งน้ีเป็นขา่ว ทาํใหส้งัคมไดร้บัรู้

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ การใช ้UGC ในการรายงานคอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากทวติเตอรแ์ละ

การหาขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อใหส้มบรูณ์ 

                                                           
31Data Mining คอื การทาํเหมอืงขอ้มลู หรอือาจจะเรยีกว่า การคน้หาความรูใ้นฐานขอ้มลู เป็นเทคนิคเพื่อคน้หา

รปูแบบ (pattern) ของจากขอ้มลูจาํนวนมหาศาลโดยอตัโนมตั ิโดยใชข้ ัน้ตอนวธิจีากวชิาสถติ ิเพื่อคน้หารปูแบบ 

แนวทาง และความสมัพนัธท์ีซ่่อนอยู่ในชุดขอ้มลูนัน้ โดยอาศยัหลกัสถติ ิการรูจ้าํ การเรยีนรูข้องเครื่อง และหลกั

คณิตศาสตร ์สิง่ทีไ่ดจ้ากการทาํ Data Mining คอื แสดงความสมัพนัธข์องเหตุการณ์หรอืวตัถุ ระบุประเภทของวตัถุจาก

คุณสมบตั ิแบ่งขอ้มลูทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัออกเป็นก ลุ่ม และสรา้งภาพคอมพวิเตอรก์ราฟิกทีส่ามารถนําเสนอขอ้มลู

มากมายอย่างครบถว้นแทนการใชข้อ้ความนําเสนอ 
32Active Citizen คอืคนทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มบีทบาทในชุมชนมจีติอาสา (กระทาํสิง่ต่างๆ โดยไม่หวงั

ผลตอบแทนแก่ตนเอง) และจติสาธารณะ (มจีติทีเ่หน็แก่ประโยชน์ของสงัคมเป็นหลกั) ศรทัธา ในการรไีซเคลิทรพัยากร

เพื่อถนอมสิง่แวดลอ้ม รกัสนัตภิาพ ร่วมบรจิาคทรพัยากรเพราะตระหนกัดวี่าเป็นความรบัผดิชอบของตน 
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กรณีศึกษา 

การเลือกตัง้ 

แนวทางปฏิบติั 

• สรา้งความรว่มมอืกบักลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม 

• มพีืน้ทีใ่นการรวบรวม UGC เพื่อนําเสนอ 

• มกีารตรวจสอบขอ้มลูอยา่งรอบดา้น เพื่อไมใ่หเ้กดิอคต ิเรือ่งเป็นเครือ่งมอืทาง

การเมอืงของฝา่ยใด 

• ส่งเสรมิใหพ้ลเมอืงมสี่วนรว่มในการใหข้อ้มลู 

• มกีารจดัหมวดหมูข่องขอ้มลูในการนําเสนอ และอธบิายบรบิทเชื่อมโยงประกอบ  

 

ตวัอย่าง Best Practice 

โปรเจค็ OffTheBus ของ Huffington Post ในการรวบรวมความคดิเหน็ของคนจาก

ทุกฝา่ยต่อการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัเมือ่ปี 2008 เพื่อใชป้ระกอบการรายงาน

ขา่วการเลอืกตัง้ แพลตฟอรม์น้ีใหน้กัขา่วพลเมอืงรว่มกนั รายงานขา่วเกีย่วกบัการ

เลอืกตัง้ และส่งเขา้มาให ้เพื่อใหเ้กดิมมุมองทีแ่ตกต่างของการแสดงความคดิเหน็ 

และใหข้อ้มลู ประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกตัง้ 

 

จากกรณศีกึษาจะเหน็ว่า ประโยชน์ของการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์อยา่งมรีะบบ  สามารถใชก้บั

งานขา่วทีต่อ้งการความรวดเรว็ ขา่วที่ อยูใ่นความสนใจ และ ขา่วที่ มผีลกระทบต่อสงัคม  ดงันัน้ ควร

ส่งเสริมให้มีการพฒันาเคร่ืองมือและแพลตฟอรม์ในการระดมข้อมลูจากส่ือออนไลน์ 

 การทาํงานรว่ม กบัผูพ้ฒันาเทคโนโลยี และซอฟตแ์วรใ์นการพฒันาเครือ่งมอืและแพลตฟอร์ มที่

ช่วยในการหาขอ้มลู จาํแนกจดัระบบ วเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู จะช่วยเพิ่ มประสทิธภิาพในการใช้

ประโยชน์และตรวจสอบขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ได ้เครือ่งมอืและแพลตฟอรม์ทีพ่ฒันาอาจเป็นขององคก์ร

สื่อเอง หรอืเป็นช่องทางทีส่รา้งขึน้เพื่อใหค้นทัว่ไปเขา้ไปใชพ้ืน้ที ่และสื่อเขา้ไปรว่มชุมชนบน

แพลตฟอรม์นัน้ ๆ เพื่อสบืคน้ขอ้มลู 

ตวัอยา่งเช่น31

3233
Groundsource.co เป็นแพลตฟอรม์ทีอ่อกแบบใหใ้ชไ้ดส้ะดวกผ่านมอืถอื ในการ

สรา้งชุมชน เพื่อรวมผูค้นให้มาแลกเปลีย่นขอ้มลู กนั สื่อมวลชนสามารถตัง้ประเดน็และมอนิเตอรข์อ้มลู

จากคนเพื่อนํามาใชป้ระโยชน์ได ้ เช่น 32

3334
สาํนกัขา่ว ProPublica เคยใชแ้พลตฟอรม์ น้ีในการทาํขา่วเจาะ 

                                                           
33Groundsource.co เวบ็ไซต ์https://www.groundsource.co/ ตวัอย่างแพลตฟอรม์การใชร้ะดมขอ้มลูและสรา้งชุมชน

ออนไลน์ 
3410 The Rent Racket: How landlords sidestep tenant protections in New York City. Retrieved from 

https://www.propublica.org/series/the-rent-racket  
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ตรวจสอบการละเมดิการควบคุม อตัราค่าเช่าทีใ่นกรงุนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา  โดยใหค้นมารว่ม โพสต์

ประสบการณ์เกีย่วกบัประเดน็ 

 

 

แพลตฟอรม์ 33

34
CrowdVoice.by เครือ่งมอื crowdsource ที่เน้นการรวบรวมขอ้มลูการ

เคลื่อนไหวทางสงัคม (Social Movement) จากทัว่โลก ผูใ้ชง้านสามารถรวบรวมขอ้มลู และตดิตามการ

เคลื่อนไหวทางสงัคมได้จากทัว่โลก และแพลตฟอรม์ยงัสรา้งระ บบของการรว่มกนัตรวจสอบขอ้มลู  โดย

ใชเ้ครอืขา่ยของคนทีใ่ชง้านแพลตฟอรม์ในการรว่มกนัตรวจสอบขอ้มลู เกีย่วกบัการเคลื่อนไหวทางสงัคม

ในมติต่ิาง  ๆ ซึง่สื่อมวลชนสามารถมอนิเตอร์ และรว่มตรวจสอบขอ้มลู กบัคนจาํนวนมาก ในประเดน็การ

เคลื่อนไหวทางสงัคมได ้

 

 

 

 

 

                                                           
CrowdVoice.by เวบ็ไซต ์https://crowdvoice.by/ ตวัอย่างแพลตฟอรม์การใชร้ะดมขอ้มลูและสรา้งชุมชนออนไลน์ 
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5.4 การสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบข้อมูลจากส่ือออนไลน์ 

 การสรา้งมาตรฐานในการตรวจสอบขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ คอื การมเีกณฑใ์นการตดัสนิใจต่อ

ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู และการสรา้งกระบวนการในการตรวจสอบขอ้มลูเพื่อป้องกนัความผดิพลาดใน

การนําขอ้มลูมาใชนํ้าเสนอในการรายงานขา่ว หลกัมาตรฐานในการตรวจสอบขอ้มลู มดีงัน้ี 

5.4.1) ให้ตัง้ข้อสงสยัต่อความเป็นไปได้ของข้อมลูเสมอ 

การตรวจสอบขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ตอ้งเริม่จากการ “ตัง้ขอ้สงสยั ” โดยตัง้คาํถามเกีย่วกบัทุก

ขอ้มลูในคลปิ ภาพ และเรือ่งราวทีไ่ดจ้ากสื่อออนไลน์ โดยพจิารณาถงึความเป็นไปไดข้องขอ้มลูเสมอ 

และตอ้งรูว้่าขอ้มลูทุกอยา่ง มกีาร “ประกอบสรา้ง” ได ้จงึตอ้งหาขอ้ผดิปกต ิและคาํอธบิายต่อขอ้สงสยัให้

ได ้ถา้มจีดุทีไ่มส่ามารถอธบิายได ้ยงัไมค่วรนํา ไปเสนอในรายงานขา่ว ทัง้น้ี พืน้ฐานของการตัง้ขอ้สงสยั

เพื่อตรวจสอบขอ้มลู มดีงัน้ี  

5.4.1.1) แต่ละองคก์รตอ้งสรา้ง "กระบวนการ " และ "แผนงาน" สาํหรบัการตรวจสอบ

ขอ้มลูเป็นแนวปฏบิตัใินสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.4.1.2) การตรวจสอบขอ้มลูตอ้งตรวจสอบทัง้แหล่งทีม่าและตวัเน้ือหา แ มท้ีม่าอาจ

น่าเชื่อถอืกย็งัตอ้งตรวจสอบ แมเ้น้ือหาคนสนใจและดนู่าเชื่อถอื กย็งัตอ้งตัง้ขอ้สงสยั 

5.4.1.3) ตอ้งรูอ้ารมณ์ เบือ้งหลงั และความเชื่อมโยงของคนและขอ้มลู เพื่อแยกเน้ือหาที่

มเีป้าหมายเฉพาะเพื่อกลุ่มหรอืการป ัน่ประเดน็ในสงัคมออกจากเน้ือหาทีค่วรใชใ้นขา่ว เ พื่อสื่อไมต่กเป็น

เครือ่งมอืหาประโยชน์ของใคร 

5.4.1.4) ตอ้งกลา้ตัง้คาํถามกบัเจา้ของขอ้มลูเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของแหล่งทีม่า 

5.4.1.5) การตรวจสอบตอ้งทาํ จากหลายแหล่ง และหลายช่องทาง ดว้ยวธิกีารหลายวธิ ี

เพื่อใหม้ ี"คาํอธบิาย" ต่อสิง่ทีส่งสยั และมเีหตุผลสนบัสนุนขอ้มลูมากทีสุ่ด 

5.4.1.6) เขา้ใจบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง ลาํดบัเหตุการณ์ ลาํดบัเรือ่งใหไ้ด ้

5.4.1.7) ควรมคีวามรว่มมอืกบัคน ชุมชน และผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบขอ้มลู 

5.4.1.8) อยา่อคตต่ิอขอ้มลู อยา่ปกัใจเชื่อเพราะตรงกบัความคดิ อยา่ใชอ้ารมณ์ของเรา

ในการตดัสนิ 
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5.4.2) หาต้นตอและแหล่งท่ีมาของข้อมลู 

เมือ่ไดข้อ้มลูขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาตอ้ง สืบค้นดจูดุเริม่ต้นแรกของการเผยแพร่ข้อมลูนัน้  

เช่น โพสตค์รัง้แรก  หรอื คนแรกทีเ่ป็นคนโพสต ์ แต่ตอ้งพงึระลกึเสมอว่า ตน้ทางแรกทีม่คีนแชรห์รอื

นํามาบอกต่อจาํนวนมาก อาจใช่หรอืไมใ่ช่เจา้ของ หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกไ็ด ้ดงันัน้ ตอ้งมกีาร

สบืคน้เพิม่เตมิ วธิกีารสบืคน้หาตน้ตอขอ้มลูทาํได ้ดงัน้ี 

5.4.2.1) ตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของบญัชรีายชื่อ  (Account) เช่น ไดร้บัการยนืยนั

ความน่าเชื่อถอืของบญัชรีายชื่อโดยแพลตฟอรม์เฟซบุ๊คแ ละทวติเตอร ์ตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลงัในการ

โพสตข์องบุคคลนัน้บนสื่อสงัคม และวเิคราะหเ์ครอืขา่ย เพื่อน และผูต้ดิตามว่าเป็นกลุ่มคนใด เพื่อดู

ความเชื่อมโยง และความน่าเชื่อถอื 

5.4.2.2) สบืคน้จากหลายแพลตฟอรม์สื่อสงัคม เพื่อหาว่าขอ้มลูทีค่ลา้ย หรอืใกลเ้คยีงกนั 

มปีรากฏอยูท่ีใ่ดบา้ง 

5.4.2.3) ยอ้นดตูามลาํดบัเวลาทีป่รากฏขอ้มลู หาจดุเริม่ตน้ของการส่งต่อ และพฒันาการ

ของขอ้มลูตามช่วงเวลา 

5.4.2.4) ตรวจสอบเวลาและสถานที ่เพื่อเชื่อมโยงกบัขอ้มลูของผูโ้พสต ์ 

5.4.2.5) ตดิต่อเจา้ของขอ้มลูทีค่ดิว่าเป็นตน้ทางเพื่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิ การพดูคุยตอ้งตัง้

ขอ้สงสยั และกลา้ตัง้คาํถามเพื่อตรวจสอบความเป็นเจา้ของ  และเป้าหมายในการเผยแพรข่อ้มลูนัน้ แต่

ตอ้งระวงัไมใ่หเ้ป็นการคุกคาม ไมสุ่ภาพ หรอืละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล 

5.4.3) ตรวจสอบข้อมลูจากหลายแหล่งและหลายวิธี 

องคป์ระกอบดา้นเวลา สถานที ่และสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามสาํคญัต่อความน่าเชื่อถอื

ของขอ้มลู การตรวจสอบภาพ คลปิ ขอ้มลูและการแสดงความคดิเหน็ต่าง ๆ ตอ้งใชท้ัง้เทคโนโลย ีและ

คนช่วยในการตรวจสอบขอ้มลูแบบ “หลายทศิทาง” ดงัน้ี 
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5.4.3.1) ตรวจสอบภาพ /คลปิดว้ยการ ใชเ้ครือ่งมอืหรอืแพลตฟอรม์ในการค้ นหาขอ้มลู เช่น

34

3535
Google Image Search หรอื เวบ็ไซตใ์นการคน้หาและตรวจสอบภาพ 

36
TinEye เพื่อดวู่ามี

ภาพเหมอืน ใกลเ้คยีงจากทีไ่หน เมือ่ไร และเป็นเหตุการณ์เดยีวกนัหรอืต่างกนั 

5.4.3.2) ตรวจสอบองคป์ระกอบในภาพและคลปิ เช่น สิง่ทีอ่ยูใ่นภาพมขีอ้น่าสงสยั

หรอืไม่  สิง่ที่อยูใ่นนัน้ดเูป็นการจดัวาง หรอื เป็นเรือ่งจรงิ สถานทีก่บัสิง่ที่ ปรากฏในภาพสอดคลอ้งกนั

หรอืไม ่สภาพอากาศกบัช่วงเวลาที่ ปรากฏ ในภาพ /คลปิ หรอืแมแ้ต่ เสยีง คาํพดู ภาษา สาํเนียงทีใ่ช ้          

มจีดุใดทีด่ไูมส่มเหตุผล หรอืตอ้งการคาํอธบิายเพิม่หรอืไม ่

5.4.3.3) ขอ้มลูของภาพถ่ายดจิทิลัถูกเกบ็ไวใ้นลกัษณะทีเ่รยีกว่า 
37

EXIF ซึง่สามารถใช้

โปรแกรม Photoshop หรอืเครือ่งมอืตรวจสอบ เพื่อเปิดดขูอ้มลู ซึง่จะเหน็ เวล าทีถ่่ายและกลอ้งทีใ่ชถ่้าย 

ถา้ภาพจากมอืถอื หรอือุปกรณ์ทีม่ ีGPS อาจพบตําแหน่งทีถ่่ายภาพ  

5.4.3.4) สาํหรบัวดิโีอ ลองใช้คาํสาํคญั (keyword) ทีน่่าจะเกีย่วขอ้งกบัคลปินัน้ คน้หา

ทัง้ใน Google, YouTube, Vimeo และแพลตฟอรม์ทีม่กีารแชรค์ลปิต่าง ๆ 

5.4.3.5) ใชเ้ครือ่งมอืแปลภาษา เช่น  Google Translate หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาช่วย

ระบุความน่าเชื่อถอืของขอ้ความ และเสยีง 

5.4.3.6) ตรวจสอบว่า มกีารตดัต่อภาพ ปรบัส ีปรบัแสง หรอื การตดัต่อ หรอืไม ่

5.4.3.7) มผีูเ้ชีย่วชาญดา้นต่าง ๆ ทีใ่หค้าํแนะนํา อธบิายขอ้สงสยัได ้

                                                           
35Google Image Search หรอืการคน้ภาพบน Google (https://images.google.com/) เป็นอกีหน่ึงบรกิารคน้หาขอ้มลู

ของ Google ทีใ่ชภ้าพแทนขอ้ความในการคน้หา ทาํโดยใส ่url ของรปูหรอือปัโหลดไฟลร์ปูภาพทีเ่รามอียู่เขา้ไป แค่น้ี 

Google กจ็ะแสดงผลการคน้หาให ้
36Tineye (https://www.tineye.com/) เทคโนโลยคีน้หารปูภาพบนอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทั Idée ในแคนนาดา โดยการ

คน้หารปูจะไม่ไดใ้ช ้keyword แต่จะทาํในทางกลบักนัคอืคน้หารปูภาพจากรปูภาพอกีทหีน่ึง โดยเราสามารถจะอพั

โหลดรปูภาพของเราขึน้ไป หรอืใสเ่พยีง url ของรปูนัน้ๆ จากนัน้ TinEye จะทาํการคน้หาเวบ็ทีม่รีปูเหมอืน หรอืมกีาร

แกไ้ขเช่น ย่อ/ขยาย เปลีย่นส ีตดัขอบ ทาํขาวดาํ เพิม่ลดแสง หรอืแมแ้ต่รปูทีนํ่าไป retouch อื่นๆ ได ้
37EXIF หรอื Exchangeable Image Files Format เป็นค่าต่างๆ ของรปูภาพทีถ่่ายโดยกลอ้ง ดจิทิลั ค่า EXIF จะ

ประกอบไปดว้ย 4 หวัขอ้ใหญ่ๆ ดงัน้ี 1 วนัและเวลาทีถ่่ายภาพ 2 ค่าต่างๆ ของกลอ้งทีใ่ชถ่้ายภาพ และ ค่าต่างๆ ทีใ่ช้

ในการถ่ายภาพ เช่น ความเรว็ของชดัเตอร,์ ขนาดของรูร้บัแสง, ความไวแสงของกลอ้ง เป็นตน้ 3  สถานทีท่ีถ่่ายภาพ 

โดยการใช ้GPS เป็นตวัรบัค่าสญัญาณ แต่ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลายนกั 4 รายละเอยีดของภาพ และ ลขิสทิธิภ์าพ แต่ค่า

ต่างๆ ในกลุ่มน้ียงัไม่เป็นทีนิ่ยมมากนกั จะมเีฉพาะในกลอ้งถ่ายภาพดจิทิลั บางรุ่นเท่านัน้ 
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5.4.3.8) เมือ่มกีารตดิต่อกบัเจา้ของ อาจมกีารขอคลปิ หรอื ภาพอื่น  ๆ เพิม่เติ มที่

เกีย่วขอ้งกบัเน้ือหาเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถอื 

5.4.3.9) ถา้เป็นขอ้มลู จากสื่อออนไลน์ ทีม่คีวามละเอยีดอ่อน สุ่มเสีย่ง มเีน้ือหาทีไ่ม่

เหมาะสม เช่น ความรนุแรง เรือ่งส่วนบุคคล ควรคาํนึงถงึการปกป้องตวัตน สทิธขิองทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.4.3.10) ใชค้วามรว่มมอืกบัเครอืขา่ยและชุมชนออนไลน์ต่าง  ๆ ในการตรวจสอบและ

ระดมหาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

กรณีศึกษาแนวทางปฏิบติั 

กรณศีกึษา ใน

เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน 

ความรนุแรง ภยัพบิตั ิ

เมือ่มคีนส่งต่อขอ้มลูมา

ทางสื่อสงัคม  

 

 

กรณศีกึษา ใน

เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน 

ความรนุแรง ภยัพบิตั ิ

เมือ่มคีนส่งต่อขอ้มลูมา

ทางสื่อสงัคม 

 ตรวจสอบภาพโดยใช้35

3638
Google Image search  หรอื 

39
TinEye 

 ตรวจสอบภาพ คลปิ โดยพจิารณาจากองคป์ระกอบ เช่น อากาศ 

สภาพแวดลอ้ม สิง่ของ ผูค้นในภาพ   

 ตรวจสอบขอ้มลูกบัผูเ้ชีย่วชาญ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบหรอืเกีย่วขอ้ง 

 หาทีม่าของขอ้มลู ตน้ต่อ เจา้ของ UGC และตดิต่อสอบถามพดูคุย 

 บางเรือ่งทีม่คีวามอ่อนไหวมากควรรอประกาศอยา่งเป็นทางการ 

 สื่อไมค่วรแชรข์อ้มลูจากแหล่งทีม่าบนสื่อออนไลน์โดยไมผ่่านการตรวจสอบ

ทีม่า และหาบรบิทเพิม่เตมิ 

 อยา่เชื่อบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เครอืขา่ยใกลช้ดิ แหล่งขา่ว โดยไมต่รวจสอบ

ขอ้มลูอกีครัง้ก่อน ตอ้งสมัภาษณ์แหล่งขา่ว ผูเ้ชีย่วชาญ และผูเ้กีย่วขอ้ง

ประกอบการนําเสนอ 

 อยา่ตื่นตระหนกกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บั และรายงานโดยไมใ่หค้าํอธบิายเพราะจะ

ทาํใหส้งัคมเกดิความตื่นตระหนก 

กรณศีกึษา คลปิ

เหตุการณ์ทีส่ะทอ้นแค่

บางมมุของเรือ่ง 

 

 หาทีม่าของคลปิ รูว้่าตน้ทางคนโพสตค์อืใคร เป็นผูเ้หน็เหตุการณ์ ผู้

เดอืดรอ้น ผูป้ระกอบสรา้งเน้ือหา เพราะตน้ตอคลปิมผีลต่อความน่าเชื่อถอื  

 สบืคน้หาขอ้มลูประกอบใหร้อบดา้น ดว้ยการใชก้ระบวนการ 

Crowdsource ใหค้นรว่มกนัตรวจสอบขอ้มลู  

                                                           
38Google Image Search หรอืการคน้ภาพบน Google (https://images.google.com/) เป็นอกีหน่ึงบรกิารคน้หาขอ้มลู

ของ Google ทีใ่ชภ้าพแทนขอ้ความในการคน้หา ทาํโดยใส ่url ของรปูหรอือปัโหลดไฟลร์ปูภาพทีเ่รามอียู่เขา้ไป แค่น้ี 

Google กจ็ะแสดงผลการคน้หาให ้
39Tineye (https://www.tineye.com/) เทคโนโลยคีน้หารปูภาพบนอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทั Idée ในแคนนาดา โดยการ

คน้หารปูจะไม่ไดใ้ช ้keyword แต่จะทาํในทางกลบักนัคอืคน้หารปูภาพจากรปูภาพอกีทหีน่ึง โดยเราสามารถจะอพั

โหลดรปูภาพของเราขึน้ไป หรอืใสเ่พยีง url ของรปูนัน้ๆ จากนัน้ TinEye จะทาํการคน้หาเวบ็ทีม่รีปูเหมอืน หรอืมกีาร

แกไ้ขเช่น ย่อ/ขยาย เปลีย่นส ีตดัขอบ ทาํขาวดาํ เพิม่ลดแสง หรอืแมแ้ต่รปูทีนํ่าไป retouch อื่นๆ ได ้
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 หากพบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งหลายดา้น ตอ้งนํามาตรวจสอบ หาความ

เชื่อมโยง และนําเสนอเป็นลาํดบัเวลา เพื่ออธบิายเหตุการณ์ใหค้รบถว้นมาก

ทีสุ่ด 

 อยา่ปกัใจเชื่อว่าคลปินัน้คอืทัง้หมดของเรือ่ง ตอ้งหาบรบิททีอ่ธบิายทีม่าที่

ไปใหค้รบถว้นรอบดา้นมากทีสุ่ด 

 อยา่นําเสนอโดยตดัสนิผูท้ีอ่ยูใ่นคลปิหรอืถูกอา้งถงึ โดยไมม่บีรบิทในการ

อธบิาย  

 

กรณศีกึษา คลปิหรอื

ขอ้มลูแนะนําวธิกีารทาํ

สิง่ต่าง ๆ (HOW TO) 

เช่น การลดความอว้น 

รกัษาโรค เป็นตน้ 

 

 ตรวจสอบแหล่งทีม่าของขอ้มลูหลายแหล่งทีแ่ตกต่าง และตัง้ขอ้สงสยัเสมอ

ว่าเป็นเรือ่งของการโฆษณาและการตลาดหรอืไม ่ 

 ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัเรือ่งนัน้เพื่อตรวจสอบขอ้มลู 

 ใชก้ารระดมขอ้มลูจากผูร้บัสาร แลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัประเดน็  

 หยบินําไปเสนอขอ้มลูโดยไมต่รวจสอบและอธบิาย 

 ระวงัการนําเสนอ HOW TO ทีอ่าจถูกนําไปใชใ้นทางทีผ่ดิ หรอืโดยใชโ้ดย

มจิฉาชพี เช่น การสะเดาะกลอนเปิดประตูรถยนต ์ 

 ระวงัการนําเสนอ HOW TO ทีล่่อแหลมต่อการนําไปใชใ้นเรือ่งทีผ่ดิ

ศลีธรรม หรอื สรา้งค่านิยมทีผ่ดิ  
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ตวัอย่าง การตรวจสอบข้อมลู 

 

กรณีคลิป เดก็ซีเรียฮี โร่ช่วยเดก็ผูห้ญิง ทีม่กีระแสการแชรก์นับนโลกออนไลน์เมือ่ปี 2014 BBC 

อธบิายตวัอยา่งของการ “ตัง้ขอ้สงสยั” ต่อคลปิ กระบวนการในการตรวจสอบ ทาํโดย 

- ตรวจสอบองคป์ระกอบในคลปิ ตัง้ขอ้สงสยั ทาํไมมขีอ้ความตอ้งการอสิรภาพ ทาํไม ป้าย

ในเหตุการณ์ถูกจดัวางไวอ้ยา่งจงใจเกนิไป  ถา้อธบิายไมไ่ด ้ใหต้ัง้ขอ้สงสยัว่า ยงัไมน่่าเชื่อถอื  และไมใ่ช้

นําเสนอ 

- สถานทีค่อืที่ ใด  ตอ้งตรวจสอบหาความคลา้ยคลงึของพื้ นทีว่่า เป็นสถานทีใ่นพืน้ที่

สงครามในซเีรยีจรงิหรอืไม ่เมือ่หาสิง่ยนืยนัไมไ่ด ้ตัง้เป็นขอ้สงสยัว่า ยงัไมน่่าเชื่อถอื 

- ตรวจสอบเสยีง สาํเนียง พบว่า มลีกัษณะของการบนัทกึเสยีงและตดัต่อเพิม่ ทาํใหย้งั

ตอ้งตัง้ขอ้สงสยัว่าใช่ขอ้มลูจากเหตุการณ์จรงิหรอืไม่ 

- ตรวจสอบการแสดงความคดิเหน็ใตค้ลปิใน YouTube และทีม่คีนแชรก์นัไป มคีนแสดง

ความเหน็ ตัง้ขอ้สงสยัว่า เป็นเหตุการณ์จรงิหรอืไมจ่าํนวนมาก สื่อกต็อ้งสงสยัเช่นเดยีวกนั ถา้อธบิายสิง่

ทีค่นสงสยัไมไ่ด ้ใหค้ดิว่ายงัไมน่่าเชื่อถอื 

BBC ตดัสนิใจว่า คลปิน้ีไมค่วรถูกนําไปใชใ้นการรายงานขา่ว จนกว่าจะมัน่ใจ ปล่อยใ หก้ระแส

บนออนไลน์พดูกนัไปก่อน แต่ทาํการสบืคน้และมอนิเตอรข์อ้มลูอยา่งใกลช้ดิ 

สุดทา้ย BBC ไดข้อ้มลูว่า เป็นคลปิซึง่ทมีทาํหนงัในนอรเ์วยท์าํขึน้เพื่อใหเ้ป็น ไวรลัคลปิกระตุน้

ความคดิคนต่อเรือ่ง “เดก็ในพืน้ทีป่ญัหาความรนุแรง ” และเมือ่ตรวจสอบกลบัไป ทีผู่ผ้ลติจงึพบว่า เป็น

สถานการณ์จาํลองทีส่รา้งขึน้ 

ดงันัน้ การตัง้ขอ้สงสยั และถา้หาคาํอธบิายไมไ่ด ้เป็นหลกัสาํคญัหน่ึงในการตรวจสอบ 

โดยเฉพาะคลปิทีม่คีวามรนุแรงและความอ่อนไหวของขอ้มลู 
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5.5 สร้างมาตรฐานในการนําเสนอข้อมูลจากส่ือออนไลน์ในการรายงานข่าว 

 การเสนอขา่วจากสื่อออนไลน์มกีระบวนการและรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัเพราะปจัจยัทีแ่ตกต่างใน

แต่ละกองบรรณาธกิาร แต่ควรมหีลกัเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสม 

ดงัน้ี 

1) นกัขา่วควรพจิารณาผลกระทบทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูท้ีอ่ยูใ่นเหตุการณ์ ทีจ่ะนําขอ้มลู

จากสื่อออนไลน์มาใชใ้นการเผยแพรโ่ดยปกป้องสทิธขิองเขาใหไ้ดม้ากทีสุ่ด และพจิารณาถงึรสนิยมใน

การนําเสนอว่าจะไมก่ระทบความรูส้กึของผูร้บัสารในทางไมเ่หมาะสม 

2) การขออนุญาตนําขอ้มลูมาใชต้อ้ง "โปรง่ใส" แจง้ว่าจะนํามาใชอ้ยา่งไร เพื่ออะไร ลกัษณะใด 

รวมถงึมกีารอา้งองิทีม่า ใหเ้ครดติทีช่ดัเจน  

3) ถา้ UGC นัน้ยงัไมไ่ดร้บัอนุญาต หรอืตดิต่อเจา้ของขอ้มลูไมไ่ด ้สื่อควรเลอืกการนําเสนอ

รปูแบบอื่นทดแทน  

4) ใช้หลกัการปกป้องผูอ้ื่น การเอา ใจเขามาใส่ใจเรา หากในการนําเสนอขอ้มลูนัน้ไมส่ามารถ

ปกป้องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้ไมค่วรนําเสนอ 

5) พจิารณาถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อผูท้ีอ่ยูใ่นภาพ / คลปิ / เรือ่งราวทีพ่าดพงิถงึ  และ

ผลกระทบต่อครอบครวัของผูน้ัน้ ให้ใชห้ลกั สทิธมินุษยชน และการไมล่ะเมดิสทิธสิ่วนบุคคลพจิารณา

ความเหมาะสมของการนําเสนอ 

6) อยา่ตคีวามว่าทุกคนตอ้งการใหนํ้าขอ้มลูของเขาไปใชใ้นรายการขา่ว ดงันัน้ ก่อนการนําไปใช ้

ตอ้งสอบถามความประสงค ์และขออนุญาตก่อนเสมอ 

7) การใหเ้ครดติ จาํเป็นตอ้งสอบถามเจา้ของก่อนว่า "จะใหเ้ครดติอยา่งไร " เพราะบางเน้ือหา 

อาจไมต่อ้งการใหอ้า้งองิถงึ เพราะอาจส่งผลเสยีต่อเจา้ของ UGC หรอือาจมรีปูแบบกา รใหเ้ครดติที่

เจา้ของพงึพอใจมากกว่า 

8) หาก UGC เป็นงานฝีมอื ผลงานสรา้งสรรค ์ งานมลีขิสทิธิ ์ควรมกีารพดูคุยกบัเจา้ของ ใหไ้ด้

ขอ้ตกลงทีเ่หมาะสมในการนําขอ้มลูในใชใ้นงานของสื่อ 
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5.5.1 หลกัการใช้ภาพและคลิปจากส่ือออนไลน์บนมาตรฐานจริยธรรมและกฎหมาย 

ในการใชภ้าพและคลปิในสงัคมออนไล น์มาประกอบการรายงานข่ าวต้องอยูภ่ายใตก้รอบ

จรยิธรรมและกฎหมาย เพราะ ตามกฎหมายทัง้ภาพและคลิป คอืงานทีไ่ดร้บัความคุม้ครองในฐานะงาน

ศลิปกรรมและโสตทศันวสัดุทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มดีงัน้ี 

5.5.1.1) พจิารณาองคป์ระกอบของภาพและคลปิทีจ่ะนํามาใชว้่า ไม่ละเมดิสทิธ ิ และ

ลขิสทิธิ ์เป็นเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัการนําเสนอหน้าจอโทรทศัน์ ตามหลกัจรยิธรรม คอื ความถูกตอ้ง 

ความสมดุลของขอ้มลู ความโปรง่ใสของทีม่า รสนิยมในการนําเสนอ การไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น  

5.5.1.2) หลกัว่าด้วยขอ้มลูทุกอยา่งเป็นโลกออนไลน์มเีจา้ของ  ควรขออนุญาตก่อนและ

ตอ้งไดร้บัการตอบรบัอยา่งเป็นทางการ มหีลกัฐานยนืยนัเสมอ ใน ขอ้ตกลงการใช้ ขอขอ้มลู ควรมี

รายละเอยีดทีช่ดัเจน เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผูเ้ป็นเจา้ของ UGC 

5.5.1.3) การอา้งองิและใหเ้ครตดิต่อเจา้ของ UGC เป็นเรือ่งตอ้งทาํ แต่ขอ้พงึระวงัคอื 

ขอ้มลู UGC บางเรือ่งเป็นเรือ่งทีม่คีวามอ่อนไหว และการอา้งองิกลบัไปทีต่วัเขา้ของขอ้มลูอาจเป็น

อนัตรายหรอืเกดิผลเสยีต่อเขาได ้จงึตอ้งมกีารสอบถามกบัเจา้ของขอ้มลูทุกครัง้ว่าตอ้งการใหร้ะบุทีม่า

อา้งองิหรอืไม ่ 

5.5.1.4) การนําเสนอขอ้มลู UGC ประเภทของภาพและคลปิ คอื การ นําเสนอโดยเป็น

ส่วนประกอบหน่ึงของเน้ือขา่ว คอืใชใ้นการประกอบการรายงานขา่ว หลกัทีส่าํคญัคอื  

- ตอ้งเป็นเน้ือหาทีส่อดคลอ้งกนักนั ไมใ่ช่นําไปประกอบเน้ือหาทีเ่ป็นคนละเรือ่ง 

- การคดัแปลงภาพ คลปิ ใส่กราฟิก หรอืตดับางส่วนมาใช ้แมท้าํได้ตามกฎหมาย 

แต่ในทางจรยิธรรมตอ้งระวงัไมบ่ดิเบอืนขอ้มลู หรอืทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

- ภาพและคลปิทีเ่ป็นเน้ือหาทีต่อ้งพงึระวงั ในการนําเสนอ ตอ้งมกีารเลอืกใชม้มุ

ภาพทีไ่มท่าํใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบต่อการนําเสนอขา่ว และต่อผูท้ีอ่ยูใ่นเหตุการณ์  

- ในการนําเสนอควรมกีารอธบิายบรบิทของขอ้มลูอยา่งรอบดา้น หา กมหีลาย

ภาพ และ หลายคลปิ ควรสามารถเรยีงลาํดบัเวลา เหตุการณ์ เรือ่งราวได ้หากมผีูเ้กีย่วขอ้ง ควรมพีืน้ที่

ในการใหเ้ขาไดอ้ธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ  

- ในการนํา ขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ ประเภทภาพและคลปิ มาใช้ เพื่อสรา้งความ

บนัเทงิ หรอื สรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูร้บัสาร เช่น การนําภาพทวิทศัน์ หรอื คลปิน่ารกัมาไวท้า้ยขา่ว          

ควรระวงัเรือ่งการไมล่ะเมดิลขิสทิธิ ์มกีารขออนุญาต และปกป้องผูท้ีอ่ยูใ่นคลปิอยา่งเหมาะสม 
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ตวัอย่างกรณีศึกษาการใช้ข้อมลูจากส่ือออนไลน์ประเภทภาพและคลิปในการรายงานข่าว 

กรณีศึกษา Do & Don’t ในการนําข้อมลู UGC มาใช้ในการรายงานข่าว 

กรณกีารนําคลปิจากสงัคม

ออนไลน์มาประกอบการ

รายงานขา่ว เช่น การนํา

คลปิการทาํสผีมของเน็ต

ไอดอลคนหน่ึงมา

ประกอบการนําเสนอขา่ว 

 พงึระลกึไวเ้สมอว่าผลงานทีป่รากฎในสงัคมออนไลน์มลีขิสทิธิเ์สมอ 

ทาํการขออนุญาตจากเจา้ของผลงาน เช่น การทาํเป็นจดหมาย 

อเีมลล ์หรอืตดิต่อทางโทรศพัท ์

 คาํนึงเรือ่งการปกป้องสทิธสิ่วนบุคคลของบุคคลในภาพหรอืคลปิ 

เช่น เขาตอ้งการเปิดเผยใบหน้า ตวัตน หรอืไม่ 

 การนําเสนอควรอธบิายขอ้มลูโดยศกึษาคน้ควา้ และมอีงคป์ระกอบ

ของมมุมองเรือ่งทีร่อบดา้นในการนําเสนอ 

นํางานของผูอ้ื่นมาประกอบการนําเสนอขา่วโดยไมร่บัรูค้วามเป็น

เจา้ของลขิสทิธิ ์

ภาพของบุคคลหากไมไ่ดร้บัการอนุญาตทาํใหม้คีวามผดิฐานละเมดิ

สทิธสิ่วนบุคคลดว้ย  

กรณศีกึษาการนําภาพ

อนิโฟกราฟฟิค การนํา

ภาพหรอืคลปิทีค่นถ่าย

และรวีวิบนออนไลน์มาใช ้

เช่น ภาพท่องเทีย่ว ภาพ

ทวิทศัน์ ภาพทีม่คีวาม

สวยงาม 

 ควรมกีารไดพ้ดูคุย สอบถามขอ้มลู และนําขอ้มลูเพิม่เตมิจากการ

พดูคุยนํามาใชป้ระกอบในการนําเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ทาํการขออนุญาตจากเจา้ของผลงาน เช่น การทาํเป็นจดหมาย 

อเีมลล ์หรอืตดิต่อทางโทรศพัท ์

ถา้นําเสนอเพื่อประกอบเป็นส่วนหน่ึงของขา่ว ตอ้งไมใ่ช้กบัเรือ่งที่

เป็นคนละเรือ่งกนั และทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ และส่งผลเสยีต่อ

เจา้ของ UGC 

การทาํกราฟิกประกอบ ตดัต่อ ปรบัลกัษณะของภาพหรอืคลปิ

สามารถทาํได ้หากช่วยในการอธบิายเรือ่ง และไมท่าํใหข้อ้มลูบดิเบอืน 

ในการนําเสนอควรมกีารอา้งองิ และใหเ้ครดติ โดยการใหเ้ครดติตอ้ง

สอบถามจากเจา้ของ UGC ว่า ตอ้งการอา้งองิถงึหรอืไม ่และจะให้

อา้งองิถงึในลกัษณะใด 

นํางานของผูอ้ื่นมาประกอบการนําเสนอขา่วโดยไมร่บัรูค้วามเป็น

เจา้ของลขิสทิธิ ์

ไมค่วรนํามาดดัแปลงใส่เครดติ และลายน้ําขององคก์รลงไปบนงาน

ของผูอ้ื่น 

ไมนํ่ามาใชใ้นขา่วโดยอธบิายหรอืเล่าขา่วตามความรูส้กึ ทศันคตขิอง

ผูส้ ื่อขา่ว โดยอาจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ และขอ้มลูคลาดเคลื่อน 

ไมค่ดิว่าของทีค่นโพสตใ์นออนไลน์เป็นของสาธารณะ และนํามาใช้

โดยไมม่กีารขออนุญาต  
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กรณศีกึษาการนําภาพ

จากสงัคมออนไลน์มา

ประกอบการการทาํ

การตลาดขององคก์รสื่อ 

 พงึระลกึไวเ้สมอว่าผลงานทีป่รากฎในสงัคมออนไลน์มลีขิสทิธิเ์สมอ 

รบัรูค้วามเป็นเจา้ของลขิสทิธิโ์ดยการใหเ้ครดติเจา้ของลขิสทิธิ ์

ทาํการขออนุญาตจากเจา้ของผลงาน เช่น การทาํเป็นจดหมาย 

อเีมลล ์หรอืตดิต่อทางโทรศพัท ์

นํางานภาพของบุคคลอื่นมาประกอบการนําเสนอขา่วโดยไมร่บัรู้

ความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์

กรณศีกึษา การนําภาพ

หรอืคลปิเดก็มาใชใ้นการ

รายงานขา่ว 

 คาํนึงถงึเรือ่งสทิธเิดก็ การปกป้องตวัตนของเดก็ การไมเ่ป็น

ช่องทางใหม้จิฉาชพีเขา้ถงึตวัเดก็ไดเ้พราะไดร้บัขอ้มลูจากสื่อ  

 ควรมกีารขออนุญาตจากผูป้กครองก่อนนํามาใชแ้ละมหีลกัฐาน

ยนืยนัในการอนุญาตใหใ้ชเ้สมอ 

 ควรมกีารส่งเสรมิใหเ้ขา้ว่าเดก็และเยาวชนจะสามารถส่งคลปิของ

ตวัเองมาเป็นส่วนหน่ึงของรายการอยา่งไรใหเ้หมะสม 

 หากเป็นการขอ้ความรว่มมอืใหเ้ดก็และเยาวชนส่งภาพหรอืคลปิ

ของตวัเองเขา้มารว่ม หรอืผูป้กครองส่งภาพของเดก็เขา้มารว่มกจิกรรม

กบัรายการ ตอ้งมมีาตรฐานในรปูแบบของภาพทีจ่ะใช ้และการปกป้อง

สทิธสิ่วนบุคคลทีจ่ะไมม่ใีครนําไปใชต่้อ หรอืประกอบซํ้าเพื่อประโยชน์

อื่นทีไ่มค่วรได ้

 ไมใ่ชภ้าพหรอืคลปิมาประกอบเรือ่งทีเ่ป็นคนละประเดน็แต่ตอ้งการ

ใชเ้ป็นภาพประกอบ เพราะอาจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ\ 

 ไมใ่ชภ้าพหรอืคลปิความรนุแรงหรอือนาจารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และ

เยาวชน 
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กรณศีกึษา การนํา

ภาพถ่ายในสงัคมออนไลน์

มาใชป้ระกอบการรายงาน

ขา่ว เช่น Facebook 

Twitter Instagram หรอื 

เวบ็บอรด์สนทนาออนไลน์ 

เช่น pantip.com 

 ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งจากหลายแหล่งขอ้มลู เพราะบางครัง้

หากเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ ขา่วลอื ภาพลามกอนาจารหรอืขอ้มลูทีอ่าจจะ

กระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงผูนํ้าเสนอขา่วอาจมคีวามผดิตาม

ประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผดิ

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2560 ดว้ย  

ตอ้งใหค้วามระมดัระวงัในการนําภาพมาประกอบการเสนอขา่ว

โดยเฉพาะภาพลามกอนาจาร หรอืภาพทีเ่ป็นการแอบถ่าย ตามแต่

กฎหมายกม็องว่าผูนํ้าเสนอมเีจตนานําเสนอภาพลามกอนาจารสู่

สาธารณะตอ้งมกีารเซ็นเซอรก่์อนนําเสนอเสมอ  และไม่สรา้งความ

เสยีหายแก่ชื่อเสยีงใหแ้ก่บุคคลทีอ่ยูใ่นภาพอาจจะเป็นการละเมดิสทิธิ

ส่วนบุคคล หรอืสามารถฟ้องคดหีมิน่ประมาทได ้ 

หลกีเลีย่งการนําเสนอภาพทีส่รา้งความแตกแยก แตกตื่น 

หวาดเสยีว หรอืสรา้งความหดหู่ต่อทางดา้นจติใจของประชาชนควรจะ

มกีารเซน็เซอรห์รอืไมนํ่าเสนอซํ้าๆ  

ภาพขา่วทีเ่ป็นขา่วในชวีติประจาํวนั กฎหมาย คาํพพิากษาของศาล 

หรอืหนงัสอืของทางราชการสามารถนําเสนอประกอบการรายงานขา่ว

ไดเ้ลยไมถ่อืว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์

หากตอ้งการนําภาพในสงัคมออนไลน์มาประกอบการรายงานขา่ว

ตอ้งทาํการขอนุญาตจากเจา้ของเสยีก่อน 

ทาํลายขอ้มลูบรหิารสทิธใินภาพของเจา้ของงานแลว้ใส่ลายน้ําของ

ตนเองเขา้ไปแทน ตดัต่อ ดดัแปลง จากภาพตน้ฉบบัแลว้นําเสนอโดย

สรา้งความเขา้ใจใหป้ระชนชานหรอืผูช้มเขา้ใจว่าสาํนกัขา่วนัน้เป็นผู้

สรา้งสรรคภ์าพนัน้เอง 

นําเสนอภาพทีห่วาดเสยีว ภาพลามกอนาจาร ภาพทีก่ระทบต่อความ

มัน่คง ภาพทีข่ดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ภาพขา่วลอืทีส่รา้ง

ความตื่นตระหนกแก่ประชาชนโดยทีไ่มไ่ดต้รวจสอบแหล่งทีม่าให้

ละเอยีดว่าขอ้มลูหรอืภาพทีนํ่าเสนอนัน้ถูกตอ้งหรอืไม ่ 

นําภาพการขา่วจากสาํนกัขา่วต่างสถานีมาประกอบการนําเสนอขา่ว

ของช่องตนเองโดยตดัโลโกช่้องออกแลว้ใส่ช่องตวัเองลงไปแทน  

นําเสนอภาพทีไ่ดม้าจากสงัคมออนไลน์แลว้นําเสนอโดยไมไ่ดนํ้าสบื

ขอ้เทจ็จรงิว่ามตีน้สายปลายเหตุจากอะไร เช่นการนําเสนอขา่วแค่ดา้น

เดยีว แลว้สรา้งความเสยีหายแก่บุคคลทีอ่ยูใ่นภาพอาจจะตกเป็น

ตวัการทีร่ว่มกนัละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลได ้ 
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กรณศีกึษาการนําเสนอ

ภาพขา่วทีส่รา้งความ

เสื่อมทรามทางดา้นจติใจ

หรอืสุขภาพประชาชน 

เช่น การใบห้วย ยาผบีอก 

ยาลดน้ําหนกั ยาปลุก

เซก็ซ ์หรอืยาเสรมิ

สมรรถภาพทางเพศ 

การนําเสนอภาพทีส่่งเสรมิความเสื่อมทรามทางดา้นจติใจของ

ประชาชน หมายความว่า ใหป้ระชาชนเชื่อในเรือ่งทีย่งัพสิจูน์ไมไ่ดท้าง

วทิยาศาสตรว์่าจรงิหรอืเทจ็เพยีงใด ส่งเสรมิใหป้ระชาชนรอคอยวาสนา 

เชื่อเรือ่งไสยศาสตรท์ีย่งัพสิจูน์ไมไ่ด ้ดงันัน้ สื่อมวลชนตอ้งไมช่ีนํ้า

ประชาชน ยยุงส่งเสรมิ หรอืโน้มน้าวใจใหเ้ชื่อในสิง่เหล่านัน้ การ

รายงานขา่วตอ้งมขีอ้ความเตอืน และใหใ้ชว้จิารณญาณในการรบัชม 

เป็นตน้  

รายงานขา่วโดยโน้มน้าวใจใหป้ระชาชนเชื่อตามสิง่ทีเ่หน็ พรอ้มทัง้

ชีนํ้าว่าหวยงวดน้ีตอ้งออกเลขน้ี ยาขนาดน้ีดมีากรกัษาหายทุกโรค เป็น

ตน้ 

กรณศีกึษาการนําเสนอ

คลปิภาพทีม่คีวาม

หวาดเสยีว ขา่วลอื หรอื

สรา้งความตื่นตระหนกแก่

ประชาชน 

ในการนําเสนอคลปิภาพทีม่คีวามหวาดเสยีวตอ้งขึน้คาํเตอืนกบัผูช้ม

เสมอหรอืทาํการเบลอภาพ เช่น ภาพอุบตัเิหตุ ภาพสตัวร์า้ย สตัวม์พีษิ 

อาชญากรรม ฆาตกรรม ภาพศพทีถู่กหัน่หรอืกระทาํการอนาจาร 

การนําเสนอคลปิภาพทีส่รา้งความตื่นตระหนกแก่ประชาชน หรอื

ขา่วลอื ตอ้งทาํการตรวจสอบจากแหล่งขา่วหลาย ๆ แหล่ง  

ในการนําคลปิมาเพื่อประกอบการรายงานขา่วเกีย่วกบัผูต้ายหรอื

ผูเ้สยีหาย ตอ้งเคารพต่อความรูส้กึและคดิถงึสภาพจติใจของคนใน

ครอบครวัผูส้ญูเสยีใหม้าก 

ไมนํ่าเสนอภาพแห่งความสญูเสยีซํ้า ๆ วนไปวนมาเพื่อเป็นการให้

เกยีรตแิก่ผูต้ายและครอบครวั  

ควรตอ้งมกีารเซน็เซอรแ์ละไมฉ่ายภาพซํ้า ๆ วนไปวนมา และใช้

คาํพดูประกอบการเล่าขา่วที่ไมแ่สดงความคดิเหน็หรอือารมณ์ต่อ

เรือ่งราว  

ในการนําเสนอขา่วเกีย่วกบัอาชญากรรมตอ้งระมดัระวงับนพืน้ฐาน

ของความพอด ีเพื่อไมใ่หผู้ต้อ้งหากลายมาเป็นบุคคลตน้แบบทีน่่า

ลอกเลยีนแบบ 

 ในการนําคลปิจากสงัคมออนไลน์มานําเสนอตอ้งใหค้วามเป็นธรรม

ทัง้สองฝา่ยสื่อมหีน้าทีใ่นการนําเสนอความจรงิทีป่รากฎ แต่ถูกผดิ

อยา่งไรประชาชนจะเป็นผูต้ดัสนิใจเอง สื่อตอ้งไมเ่ลอืกขา้งนําเสนอตอ้ง

นําเสนอใหร้อบดา้นทัง้สองฝา่ยเพื่อความเป็นธรรมกบัผูต้อ้งหาและ

ผูถู้กกระทาํ 
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 นําเสนอขา่วจากคลปิทีไ่ดม้าจากสงัคมออนไลน์โดยไมม่กีาร

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แลว้สรา้งความเสยีหายแก่ประชาชน และสรา้ง

ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

เลอืกคลปิทีนํ่าเสนอเพยีงดา้นใดดา้นหน่ึงจนสรา้งความเสยีหายแก่

บุคคลทีอ่ยูใ่นคลปิหรอืครอบครวัผูเ้สยีหาย 

ไมม่กีารเซนเซอรภ์าพทีห่วาดเสยีว น่าอุจาด หรอืภาพทีซ่ํ้าเตมิ

โชคชะตาของผูท้ีส่ญูเสยี 

แช่มมุกลอ้งหรอื Freeze Frame หรอืการดงึภาพทีม่กีาร Live สดมา

จากเฟ๊ซบุ๊คประกอบการนําเสนอขา่วเช่น กรณกีารฆา่ตวัตาย การ

กระโดดเสาโทรศพัทฆ์า่ตวัตาย ภาพของคนทีก่ําลงัจะตายจากอุบตัเิหตุ 

ระเบดิ หรอืภาพหน้าตาทีแ่สดงความเสยีใจของญาตผิูส้ญูเสยี เป็นตน้ 

การนําคลปิทีม่ลีกัษณะ

หมิน่ประมาทผูอ้ื่น และ

หมิน่ประมาทผูต้าย  

ความผดิฐานหมิน่ประมาท หมายความว่า เป็นความผดิทีเ่ป็นการใส่

ความผูอ้ื่นหรอืการใส่ความผูต้ายจนเป็นเหตุใหผู้น้ัน้หรอืญาติผูต้าย 

เสยีหายแก่ชื่อเสยี ถูกดูหมิน่หรอืถูกเกลยีดชงั โดยทีก่ารใส่ความนัน้

ผูก้ระทาํอาจจะไมไ่ด้เริม่เป็นคนแรกแต่หากไดฟ้งั ไดย้นิ แลว้มาเล่าต่อ

หรอืเสนอต่อกจ็ะมคีวามผดิบานหมิน่ประมาทเช่นกนั เช่นการอา้งว่า

แหล่งขา่วกล่าวว่า เพจดงักล่าวว่า เมือ่สื่อมวลชนนํามาเสนอต่อทาง

โทรทศัน์กม็สีทิธิโ์ดนฟ้องเป็นจาํเลยรว่มในคดหีมิน่ประมาทได ้

สื่อมวลชนตอ้งระมดัระวงัในการนําเสนอขา่ว หากเป็นคลปิทีไ่ดม้าจาก

สงัคมออนไลน์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั และไมใ่หม้เีจตนาทีจ่ะกล่าวว่า

ต่อผูเ้สยีหาย เช่นการใชน้ามสมมต ิชื่อ ยอ่เป็นตน้ 

หากการนําคลปิจากสงัคมออนไลน์มาประกอบการเล่าขา่วเขา้

ขอ้ยกเวน้ของการรบัโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 

สื่อมวลชนนัน้ไมต่อ้งรบัโทษ เช่น เป็นการป้องกนัตนเองดว้ยความชอบ

ธรรม เป็นการรายงานขา่วจากการใหก้ารของเจา้หน้าที ่หรอืศาล และ

การการแสดงความคดิเหน็โดยสุจรติไมม่เีจตนากล่าวว่ารา้ยแก่

ผูเ้สยีหาย 

หากนําเสนอขา่วจากคลปิในสงัคมออนไลน์ เป็นการนําเสนอความ

จรงิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การตรวจสอบโครงการทุจรติ

คอรปัชัน่ของเจา้หน้าทีข่องรฐั ความโปรง่ใสในการเบกิจา่ยงบประมาณ

ของรฐั แมจ้ะเป็นความผดิฐานหมิน่ประมาทกเ็ป็นเหตุยกเวน้โทษได้

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 330 สื่อมวลชนไมต่อ้งรบัโทษ 
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 การนําเสนอขอ้ความ รปูภาพ หรอืการกระทาํอื่นใดทีท่าํใหผู้ท้ ีอ่ยูใ่น

คลปิเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีง ถูกดหูมิน่และถูกเกลยีดชงั แมส้ื่อมวลชนจะ

ไมใ่ช่ผูเ้ร ิม่ใส่ความแต่นํามาจากเพจชื่อดงั หรอืแหล่งขา่ว กถ็อืว่าเป็น

ตวัการรว่มในการกระทาํความผดิฐานหมิน่ประมาท อนัทาํใหผู้ท้ ีอ่ยูใ่น

คลปินัน้เสยีหายต่อชื่อเสยีงดว้ย 

การนําเสนอขา่วทีเ่ป็นความผดิฐานหมิน่ประมาทนัน้ พงึระลกึเสมอ

ว่า “ยิง่จรงิ ยิง่ผดิ” กล่าวคอืต่อใหเ้รือ่งทีนํ่าเสนอเป็นเรือ่งจรงิเพยีงใด 

หากเป็นเรือ่งส่วนตวัทีไ่มก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาธารณะแลว้นัน้ ผูนํ้า

เสนอกจ็ะมคีวามผดิฐานหมิน่ประมาท แมไ้มไ่ดเ้ริม่คนแรกกต็าม  

การนําเสนอเรือ่งราวส่วนตวัของผูอ้ื่นทีส่รา้งความเสยีหายต่อชื่อเสยีง 

ถูกดหูมิน่ หรอืถูกเกลยีดชงัแก่เจา้ของคลปิแลว้ แมจ้ะเป็นเรือ่งจรงิที่

พสิจูน์ไดผู้นํ้าเสนอกม็คีวามผดิฐานหมิน่ประมาท 

นําเสนอคลปิขา่วทีเ่ป็นการใส่ความต่อผูต้าย อนัมลีกัษณะใหบ้ดิา 

มารดา คู่สมรสหรอืบุตรของผูต้ายไดร้บัความเสื่อเสยีต่อชื่อเสยีง ถูกดู

หมิน่หรอืถูกเกลยีดชงักถ็อืว่าเป็นการกระทาํความผดิฐานหมิน่ประมาท 

ตอ้งรบัโทษเช่นเดยีวกนักบัการกระทาํความผดิฐานหมิน่ประมาทบุคคล

ทีย่งัมชีวีติอยู่ 

การนําเสนอคลปิทีม่ ี

เน้ือหาหมิน่เบือ้งสงู 

กระทบกระเทอืนต่อความ

มัน่คงของประเทศ และมี

เน้ือหาทีเ่ป็นปฏปิกัษ์ต่อ

กฎหมายรฐัธรรมนูญ 

การกระทาํความผดิฐานหมิน่เบือ้งสงู หมายความว่า เป็นการกระทาํ

หมิน่ประมาท ดหูมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ยต่อ

พระมหากษตัรยิ ์พระราชนีิ รชัทายาทหรอืผูส้าํเรจ็ราชการแทน

พระองคต์อ้งระวางโทษจาํคุก ตัง้แต่ 3-15 ปี ดงันัน้ ต่อใหม้คีลปิทีห่มิน่

เบือ้งสงูสื่อมวลชนกไ็มม่สีทิธนํิามาเสนอซํ้าๆ นําเสนอไดแ้ค่ว่าบุคคล

ดงักล่าวมคีวามผดิฐานหมิน่เบือ้งสงูแต่ไมค่วรจะนํามาเปิดซํ้าว่าหมิน่ว่า

อะไร เพราะจะถอืว่าเป็นตวัการรว่มในการหมิน่เบือ้งสงู เช่น การ

ปราศรยับนเวทขีองนกัการเมอืง หรอืแกนนําของผูชุ้มชน เป็นตน้ 

การนําเสนอขา่วทีม่เีน้ือหากระทบกระเทอืนต่อความมัน่ของของ

ประเทศคอืการกล่าวหา อยูฝ่ ัง่ตรงขา้ม วพิากษ์วจิารณ์หรอืต่อตา้น

กฎหมายรฐัธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสงูสุดในการปกครองประเทศ 

สื่อมวลชนตอ้งระมดัระวงัในการนําเสนอขา่ว มใิหเ้ลอืกขา้งว่าตน

สนบัสนุนฝา่ยใด ตอ้งนําเสนอขา่วดว้ยใจเป็นกลาง 
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 นําเสนอคลปิขา่วเปิดวนซํ้าขอ้ความทีม่กีารกระทาํความผดิฐานหมิน่

เบือ้งสงู 

นําเสนอขา่วโดยใชอ้ารมณ์ความรูส้กึส่วนตวัของสื่อมวลชน มี

ทศันคตทิีเ่ป็นบวกหรอืลบอนัแสดงออกถงึความเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็

ดว้ยเกีย่วกบัเรือ่งทีนํ่าเสนอโดยเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

มัน่คงและกฎหมายรฐัธรรมนูญ 

กรณศีกึษาการนําเสนอ

คลปิทีใ่ส่รา้ยป้ายส ีด่าทอ

กนัไปมาของคู่กรณ ี

นําเสนอขา่วรอบดา้นใหค้วามเป็นธรรมทัง้สองฝา่ย โดยการนําเสนอ

ขอ้เทจ็จรงิของทัง้สองฝา่ยอยา่งเท่าเทยีมกนั 

นําเสนอขา่วดว้ยความเป็นกลางโดยไมช่ีนํ้าจากคลปิทีนํ่าเสนอ มี

หน้าทีร่ายงานตามขอ้เทจ็จรงิใหป้ระชาชนผูร้บัสารเป็นผูต้ดัสนิใจจาก

สารทีไ่ดร้บัเอง 

หากมกีารพดูคาํหยาบคาย ไมสุ่ภาพ ผดิศลีธรรมอนัดขีองประชาชน

ตอ้งดดูเสยีงหรอืเซนเซอรเ์สยีงตรงนัน้ออกไปเพื่อไมใ่หเ้ป็นแบบอยา่งที่

ดแีก่สงัคม รวมทัง้เดก็และเยาวชนที่ชมโทรทศัน์อยูต่ามลาํพงั 

นําเสนอขา่วดา้นเดยีวโดยเลอืกฝา่ยทีป่ระชาชนสนใจเพื่อหวงัเรตติง้

แก่สถานีโทรทศัน์ของตนเอง 

นําเสนอขา่วโดยมอีคตสิ่วนตวั ชีนํ้าผูช้มกล่าวหาว่ารา้ยแก่บุคคลที่

อยูใ่นคลปิเพื่อใหป้ระชาชนผูช้มโทรทศัน์คลอ้ยตาม 

นําเสนอคลปิโดยไมม่กีารเซนเซอร ์ทัง้ภาษา กรยิา วาจา ความ

รนุแรง เพื่อชีนํ้าสงัคม 

กรณศีกึษาคลปิขา่วทีม่ ี

การเล่นการพนนั หรอืเสพ

สิง่เสพตดิ 

ตอ้งมกีารเซนเซอรภ์าพทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการ

ลอกเลยีนแบบ เช่น การเล่นการพนนั หรอืวธิกีารเสพยาเสพตดิ หรอื

วธิกีารปรงุยาเสพตดิ อาจจะเป็นการเซนเซอรร์ปูภาพหรอืขึน้คาํแนะนํา 

และรายงานขา่วโดยใชน้ํ้าเสยีงทีบ่อกว่าเป็นสิง่ไมไ่ดด้ี หา้ม

ลอกเลยีนแบบ และพยายามสื่อใหเ้หน็ว่าเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีเป็นสิง่ทีผ่ดิ

กฎหมายทาํลายอนาคต 

รายงายขา่วประกอบภาพทีเ่ซนเซอรร์วมถงึบรรยายถงึโทษทัง้ต่อ

รา่งกาย ทรพัยส์นิ และเป็นความผดิต่อกฎหมายอยา่งไร ไดร้บัโทษ

สถานไหน อยา่งไร 

รายงานขา่วโดยใหน้ํ้าเสยีงว่าเป็นสิง่ทีโ่กเ้ก๋ เป็นฮโีร ่เช่น รายงาน

ขา่วทีด่าราใชย้าเสพตดิเพื่อตอ้งการลดน้ําหนกั เป็นตน้  
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กรณศีกึษาการนําคลปิที่

บุคคลในขา่วเป็นเพศที่

สาม  

ตอ้งนําเสนอในลกัษณะเป็นการใหเ้กยีรตถิงึความเท่าเทยีมกนั และ

คาํนึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยต์ามหลกัสทิธมินุษยชน ไมเ่ป็นการดู

หมิน่ ซํ้าเตมิ กล่าวหาว่าเป็นพวกทีส่งัคมรงัเกยีจ วปิรติร วติถาร เป็น

ตน้ 

ควรรายงานขา่วดว้ยความเป็นกลางไมเ่อาอคตสิ่วนตวัมา

ประกอบการรายงานขา่ว เช่นควรใชค้าํว่า เพศทีส่าม เพศทางเลอืก 

กลุ่มชายรกัชาย ผูห้ญงิขา้มเพศ สาวหล่อ เป็นตน้  

รายงานขา่วโดยใชค้าํทีพ่ดูทีเ่ป็นเชงิลบ เช่น อดัถัว่ดาํ สายเหลอืง 

กะเทยหวัโปก ระเบดิถงัขี ้น้ิวเยน็ ชมรมดนตรไีทย ทอมบอย สาวทอม 

ตุ๊ดแก่ โรคจติ เป็นตน้ 
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5.5.2 หลกัการใช้ข้อมลู ข้อความ กระแส และความเหน็จากออนไลน์ 

การนําขอ้มลูทีป่รากฏในสงัคมออนไลน์มานําเสนอขา่ว บางครัง้การนําขอ้มลูทีเ่ป็นกระแสใน

สงัคมออนไลน์ทีม่ผีูร้บัสารตดิตามและใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมากอาจจะเป็นขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดร้บัการ

ตรวจสอบแหล่งขอ้มลูว่าเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งหรอืไมห่ากการนําเสนอขา่วออกไปนัน้ กระทบกระเทอืนต่อ

ความมัน่คงของรฐั หรอืสรา้งความเสยีหายต่อประชาชนผูนํ้าเสนอกต็อ้งมคีวามรบัผดิตามกฎหมาย 

กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบติั 

กรณีศึกษา Do & Don’t ในการนําข้อมลู UGC มาใช้ในการรายงานข่าว 

กรณศีกึษาการ

นําเน้ือหาจาก

สงัคมออนไลน์

ของเพจทีม่ ี

ชื่อเสยีงมา

ประกอบการ

รายงานขา่ว 

เช่น  

อเีจีย๊บเลยีบด่วน 

อยากดงัเดีย๋วจดั

ให ้V.4 แหมม่

โพธิด์าํ หรอื 

Drama addict 

เป็นตน้ 

 รบัรูค้วามเป็นเจา้ของเพจ โดยการใหเ้ครดติ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูอยา่งรอบดา้นจากหลายแหล่ง 

นําเสนอขา่วอยา่งรอบดา้นไมนํ่าเสนอขา่วจากเฉพาะในมมุมองจากเพจนัน้         

เช่น การลงทาํขา่วซํ้าโดยใหน้กัขา่วไปแสวงหาความจรงิแบบรอบดา้น ถงึสาเหตุว่า

ทาํไมถงึเป็นเช่นนัน้  

การแสดงความคดิเหน็ตอ้งอยูบ่นความเป็นกลาง ไมนํ่าเสนอขา่วเอนเอยีง หรอืมี

อคต ิ

หากในคลปิตามเพจมกีารนําเสนอรปูรา่งหน้าตาของผูท้ีอ่ยูใ่นคลปิอนัจะก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่บุคคลดงักล่าวตอ้งทาํการเบลอหน้าตา หรอืขอ้มลูทีจ่ะทาํให้

เชื่อมโยงถงึผูท้ีอ่ยูใ่นคลปิ  

หากในคลปิมคีาํพดูทีไ่มเ่หมาะสม เช่น ไมสุ่ภาพ ลามกอนาจาร หมิน่ศลีธรรมอนัด ี

ตอ้งดดูเสยีงออก 

นําขอ้มลูจากคลปิวดีโิอจากเพจมานําเสนอโดยไมม่กีารรบัรูค้วามเป็นเจา้ของและ

ไมใ่หเ้ครดติ 

นําเสนอขา่วโดยใส่อคตสิ่วนตวั ไมม่คีวามเป็นกลางในการนําเสนอขา่ว เลอืกขา้ง 

วพิากษ์วจิารณ์โดยใส่ความชอบส่วนตวัลงไป  

 

กรณศีกึษาการ

นําขอ้มลูทีเ่ป็น

กระแสในสงัคม

ออนไลน์มา

นําเสนอขา่ว 

 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูอยา่งรอบดา้นจากหลายแหล่งขอ้มลู เช่น 

สอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญ เจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หากมคีวามจาํเป็นตอ้งนําเสนอตอ้งระมดัระวงัในการนําเสนอทัง้ในเรือ่งของ  

สทิธสิ่วนบุคคล สทิธมินุษยชน ชาตพินัธุก์ระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของรฐัหรอื 

ผดิศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

ใหเ้ครดติแก่แหล่งขอ้มลูทุกครัง้ในการนําขอ้มลูจากสงัคมออนไลน์มานําเสนอ 
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กรณีศึกษา Do & Don’t ในการนําข้อมลู UGC มาใช้ในการรายงานข่าว 

กรณศีกึษาการ

นําขอ้มลูทีเ่ป็น

กระแสในสงัคม

ออนไลน์มา

นําเสนอขา่ว 

 

นําเสนอขา่วบนความโศกเศรา้และซํ้าเตมิซะตาชวีติของผูป้ระสบเหตุ หรอืบบุคคล

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

นําเสนอขอ้มลูส่วนบุคคลของคนทีอ่ยูใ่นขา่วแลว้สรา้งความเสยีหายต่อชื่อเสยีง       

ไมว่่าเรือ่งนัน้จะจรงิหรอืไมจ่รงิ กส็ามารถฟ้องดาํเนินคดฐีานหมิน่ประมาทได้  

การนําเสนอขอ้มลูทีก่่อใหเ้กดิความเกลยีดชงั สรา้งความเสยีหายต่อระบบ

เศรษฐกจิการคลงั ความมัน่คงของประเทศ  

กรณศีกึษาการ

นําขอ้มลูจาก

สงัคมออนไลน์ 

เช่น เวบ็บอรด์

ชื่อดงัทีค่นนิยม

เขา้ไปตัง้กระทู้

และโตต้อบกนั

ไปมาเป็น

จาํนวนมาก 

ชัง่น้ําหนกัในการนําเสนอขา่วว่าประชาชนหรอืสงัคมไดป้ระโยชน์จากประเดน็ที่

นําเสนอขา่ว หากไมม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมกไ็มค่วรนําเสนอ เช่น เรือ่งราวส่วนตวั          

ชูส้าว 

 สงัคมออนไลน์มคีวามหลากหลายและยงัไมรู่จ้กัตวัตนของผูเ้ป็นแหล่งขา่วหรอื       

ผูไ้ขขา่วดงันัน้ก่อนนําเสนอตอ้งมกีารนําเสนออยา่งรอบดา้น เช่น ใหน้กัขา่วลงไป

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในหลายมติ ิ 

ใหเ้ครดติแก่แหล่งขอ้มลูทุกครัง้ในการนําขอ้มลูจากสงัคมออนไลน์มานําเสนอ 

นําเสนอขา่วบนความโศกเศรา้และซํ้าเตมิซะตาชวีติของผูป้ระสบเหตุ ครอบครวั 

หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

นําเสนอขอ้มลูส่วนบุคคลของคนทีอ่ยูใ่นขา่วแลว้สรา้งความเสยีหายต่อชื่อเสยีง      

ไมว่่าเรือ่งนัน้จะจรงิหรอืไมจ่รงิ กส็ามารถฟ้องดาํเนินคดฐีานหมิน่ประมาทได้  

การนําเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นขา่วลอืในสงัคมออนไลน์แลว้สรา้งความเสยีหายแก่

ประชาชนมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิต่อคอมพวิเตอร์  

 

 กล่าวโดยสรปุ ความทา้ทายทีเ่กดิขึน้ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยแีละ

ความเขม้ขน้ของการแขง่ขนัทางธุรกจิของวชิาชพีสื่อ อกีทัง้บทบาทของขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ทีส่ามารถ

กําหนดวาระขา่วสารความสนใจของสงัคม การทีส่ ื่อกระแสหลกันําขอ้มลูจากสื่อออนไลน์มาใชใ้นการ

รายงานขา่ว นบัเป็นความทา้ทายต่อจติสาํนีกและจรยิธรรมวชิาชพีใน การพฒันาคุณภาพในการรายงาน

ขา่วและความอยูร่อดของธุรกจิ การสรา้งมาตรฐานในการใชส้ื่อออนไลน์ตอ้งใชห้ลกัของจรยิธรรมควบคู่

กบัหลกัของกฎหมาย โดยสรา้งใหเ้กดิจติสาํนึกและความตระหนกัในจรยิธรรมการรบัขอ้มลู ใชข้อ้มลู 

และผลติขอ้มลูจากสื่อออนไลน์ โดยควรสรา้งมาตรฐานใหเ้กดิขึน้ในองคก์รสื่อวชิาชพี พฒันาสู่สื่อทอ้งถิน่ 

สื่อพลเมอืง และผูใ้ชส้ื่อในสงัคมโดยทัว่กนั โดยหลกัแลว้การใชส้ื่อออนไลน์คอืการสรา้งมาตรฐานและ

มารยาทในการใชร้ว่มกนัทุกฝา่ย และสามารถมสี่วนรว่มในการช่วยกนักํากบัดแูลใหเ้กดิมาตรฐานเพื่อ

ยกระดบัคุณภาพของการใชข้อ้มลูจากสื่อออนไลน์ในสงัคมไทยต่อไป 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก. 

รายชื่อองคก์รสื่อทอ้งถิน่ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร และเป็นหน่วยการศกึษาในการ

เกบ็ขอ้มลูแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ลาํดบัที ่ องคส์ื่อทอ้งถิน่ ภาค 

1 นสพ.ไฮแลนดนิ์วส ์  

 

 

 

 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2 สมาคมสื่อมวลชนจงัหวดัขอนแก่น 

3 สาํนกัขา่วไทย อสมท. 

4 เครอืผูจ้ดัการ 

5 สมาคมวชิาชพีวทิย-ุโทรทศัน์ภาคประชาชนจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

6 สถานีวทิยเุมอืงด่าน FM 103.75 Mhz, 

7 ทมีขา่วไทยรฐั 

8 SpringNews 

9 ชมรมคนทาํสื่ออสีาน 

10 ศูนยข์า่วภาคใต ้สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  

 

 

 

ภาคใต้ 

11 นสพ.เสรรีาษฎร ์

12 บรษิทั เดฟเอปร ์มเีดยี จาํกดั 

13 สมาคมสื่อภมูภิาคสุราษฎรธ์านี 

14 นสพ.ภเูกต็ออนไลน์ 

15 สุราษฎรท์เูดย ์

16 หจก.เจพ ีมเีดยีแอดเวอรไ์ทซิง่ 

17 บรษิทั ออแกนโฟกสั จาํกดั (หนงัสอืพมิพภ์าคใตโ้ฟกสั) 

18 People Media Group  

 

ภาคกลาง 

19 บจก.เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท์ 

20 ThaiPBS 

21 อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิิง่ 

22 วทิยจุฬุา 

23 สาํนกัขา่วนครแมส่อด  

 

 

24 หนงัสอืพมิพนิ์วสม์หาชน และนิวสม์หาชนออนไลน์ 

25 นสพ.แมเ่มยโพสต ์และนสพ.แมเ่มยโพสตอ์อนไลน์ 
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26 นายกสมาคมนกัวทิยโุทรทศัน์และผูส้ ื่อขา่ว จ.เชยีงใหม ่ ภาคเหนือ 

27 นสพ.วาไรตี ้

28 นสพ.ภาคเหนือ 

29 นสพ.พทิกัษ์ไทย พษิณุโลก 

30 หนงัสอืพมิพภ์ธูรนิวส ์

 

รายชื่อนกัขา่วพลเมอืงทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร และเป็นหน่วยการศกึษาในการ

เกบ็ขอ้มลูแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

ลาํดบัที ่ องคส์ื่อทอ้งถิน่ ภาค 

1 วทิยชุุมชนนครศรธีรรมราช ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2 ผูส้ ื่อขา่วชุมชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ภาคใต้ 

3 นกัปฏบิตักิารชุมชน โครงการพลงัพลเมอืงรว่มสรา้งภาคใตน่้าอยู ่

4 สตูดโิอตน้น้ํา  นกัขา่วพลเมอืง/ผูผ้ลติภาคพลเมอืง สุพรรณบุร ี  

ภาคกลาง 5 นกัขา่วพลเมอืง/ผูผ้ลติภาคพลเมอืง กรงุเทพ 

6 ทมีขา่วพลเมอืง ไทยพบีเีอส 

7 นกัขา่วพลเมอืงพะเยา  

ภาคเหนือ 8 ผูผ้ลติภาคพลเมอืงเชยีงราย 

9 สื่อชุมชน สามเณรแชแนล เชยีงราย 

10 ผูผ้ลติภาคพลเมอืง เชยีงใหม ่

 

รายชื่อสถาบนัการศกึษา (นกัวชิาการ) ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร และเป็นหน่วย

การศกึษาในการเกบ็ขอ้มลูแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

ลาํดบัที ่ องคส์ื่อทอ้งถิน่ ภาค 

1 มรภ.อุดรธานี ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 มรภ.นครราชสมีา 

3 มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล 

4 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์สุราษฎรธ์านี ภาคใต้ 

5 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  

ภาคกลาง 6 มรภ.นครปฐม 

7 มรภ.จนัทรเกษม 
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8 ม.ธุรกจิบณัฑติ 

9 มหาวทิยาลยัพะเยา ภาคเหนือ 

10 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

 

รายชื่อสถาบนัการศกึษา (นกัเรยีน-นกัศกึษา) ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร และเป็น

หน่วยการศกึษาในการเกบ็ขอ้มลูแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

ลาํดบัที ่ องคส์ื่อทอ้งถิน่ ภาค 

1 วทิยาลยันครราชสมีา  

 

 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

2 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

3 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

4 ราชภฏันครราชสมีา 

5 ม.วงษ์ชวลติกุล 

6 โรงเรยีนสุรนารวีทิยา 

7 โรงเรยีนอุบลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั 

8 โรงเรยีนสุรนารวีทิยา 2 

9 โรงเรยีนหว้ยยอด  

 

 

 

 

ภาคใต้ 

10 โรงเรยีนนาสกัวทิยา 

11 โรงเรยีนท่าศาลาประสทิธิศ์กึษา 

12 โรงเรยีนเกาะพะงนัศกึษา 

13 มอ.วทิยานุสรณ์ สุราษฎรธ์านี 

14 โรงเรยีนศรยีาภยั   

15 โรงเรยีนบา้นนาสาร 

16 โรงเรยีนรชัชประภาวทิยาคม 

17 โรงเรยีนคงคาประชารกัษ์ 

18 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ สุราษฎรธ์านี 

19 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 

20 มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎรธ์านี 

21 มรภ.นครปฐม  

 

ภาคกลาง 

22 มรภ.สวนสุนนัทา 

23 มรภ.พระนคร 

24 มหาวทิยาลยัเนชัน่ ศูนยเ์นชัน่บางนา 
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25 มจพ.พระนครเหนือ 

26 สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 

27 ม.ธุรกจิบณัฑติย ์

28 โรงเรยีนปทุมวไิล 

29 โรงเรยีนอมัพวนัวทิยาลยั 

30 โรงเรยีนบางบวัทอง 

31 โรงเรยีนปากเกรด็ 

32 โรงเรยีนศรทัธาสมทุร 

33 โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั 

34 โรงเรยีนถาวรานุกูล 

35 โรงเรยีนแมจ่นัวทิยาคม  

 

ภาคเหนือ 

36 โรงเรยีนเมง็รายมหาราชวทิยาคม 

37 โรงเรยีนเทศบาล 5 เด่นหา้ 

38 โรงเรยีนหว้ยสกัวทิยาคม 

39 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์

40 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

41 มหาวทิยาลยัพะเยา 

42 มหาวทิยาลยัพายพั 
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คณะวิจยั 

 

 

ผศ.สกุลศร ีศรสีารคาม เป็นผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นวารสารศาสตร์ และ

สื่อใหม ่ดาํรงตําแหน่งหวัหน้าสาขาวารสารศาสตรค์อนเวอรเ์จน้ท ์

สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท

สาขา Journalism จาก University of Westminster ประเทศ

องักฤษ และกําลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอกที ่ Cardiff University 

มผีลงานวชิาการทางดา้นวารสารศาสตร ์สื่อใหม ่และ สื่อดจิทิลั 

ความสนใจในการศกึษาวจิยัดา้นการพฒันาการเล่าเรือ่งและการ

ผลติสื่อแบบคอนเวอรเ์จน้ท ์และ การสื่อสาร ขา้มสื่อ อกีทัง้ยงั

ทาํงานรว่มกบัสมาคมวชิาชพีดา้นวารสารศาสตแ์ละนิเทศศาสตร์

เพื่อพฒันาองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาในอุตสาหกรรมสื่อ 

  

 

ดร . สุดารตัน์ ดษิยวรรธนะ จนัทราวฒันากุล จบการศกึษา

ปรญิญาเอกดา้นการสื่อสารมวลชนจาก (Mass Communication; 

University of IOWA) ปรญิญาโทรดา้นนิเทศศาสตรจ์าก 

(Communication; University of Hawaii) ในดา้นประสบการณ์

การทาํงานปจัจบุนัดาํรงตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการสถาบนัวชิาการสื่อ

สาธารณะ สถานีโทรทศัน์ TPBS และประวตักิารทาํงานในอดตี

คณะกรรมการบรหิาร บมจ . อสมท . คณบดคีณะนิเทศศาสตร ์

สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ และคณบดคีณะนิเทศศาสตร ์

มหาวทิยาลยักรงุเทพ และผ่านโครงการฝึกอบรมมากมาย เช่น 

Financial Statement of Directors, Director Certification 

Program #197, Advanced Retail Management เป็นตน้ อกีทัง้

ดาํรงตําแหน่งในสมาคมวชิาชพีต่างๆ เช่น คณะทาํงานการจดั

สมัมนายทุธศาสตรเ์พื่ออนาคตวารสารศาสตร ์ครัง้ที ่ 1-8 ที่

ปรกึษาคณะกรรมการอนุกรรมการวชิาการ สมาคมนกัขา่ว

นกัหนงัสอืพมิพแ์ห่ งประเทศไทย คณะกรรมการตดัสนิขา่วยอด

เยีย่มสถาบนัอศิรา เป็นตน้ 
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อาจารย์ บุญยศษิย ์ บุญโพธิ ์  อาจารยป์ระจาํ คณะ

นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ  จบการศกึษา นิตศิาสตร

บณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)   มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และนิติ

ศาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาและ

เทคโนโล ยสีารสนเทศ ) มหาวทิยาลยักรงุเทพ  (โดยไดร้บัทุน

ศกึษาต่อในระดั บปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยักรงุเทพ ) 

ประกาศนียบตัร  Certificate of WIPO Thailand Summer 

School on Intellectual Property. World Intellectual 

Property Organization – WIPO มผีลวชิาการดา้นกฏหมาย

อยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 



 

 

โดยคณะนเิทศศาสตร ์สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์รว่มกบัส านกังานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) 


