จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ: หนังสือพิมพ์ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
โดยทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
ทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีมมหาวิทยาลัยรังสิต

ในวาระครบรอบการดาเนินงาน 20 ปี ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่ งชาติ ประกอบกับวาระที่สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ขึ้นมาใหม่ จึงจัดตั้งโครงการ “จับ
จ้องส่องจริยธรรมสื่อ”ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาคณาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนได้
ออกแบบโครงการสอดส่อง จับจ้องการทางานของหนังสือพิมพ์อย่างเป็นระบบ และเป็นกระจกสะท้อนการทางาน
ให้แก่สื่อมวลชน โดยใช้หลักวิชาการนิเทศศาสตร์และหลัก การปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมจรรยาบรรณ ที่ทางสภา
การหนังสือพิมพ์แห่ งชาติได้กาหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.
2559 มาเป็นกรอบในการพิจารณาการทางานของสื่อหนังสือพิมพ์
ผลสาเร็จของโครงการ มีผู้ส่งโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ” เข้าประกวด ทั้งสิ้น 11 โครงการ และ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกเหลือ3โครงการ คือ โครงการ “จับจ้องส่อง
จริ ย ธรรมสื่ อ หนั งสื อ พิ ม พ์ อ อนไลน์ ” ของที ม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โครงการ “จั บ จ้ อ งส่ อ งจริ ย ธรรมสื่ อ
หนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์” ของทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น” ของทีมมหาวิทยาลัยรังสิต
จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์: ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื่องในวาระครบรอบการดาเนินงาน 20 ปี ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประกอบกับวาระที่
สภาฯ ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ขน้ึ มาใหม่ ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึง
ได้เข้าร่วมโครงการจับจ้องส่องจริ ยธรรมสื่อในประเภทสื่อออนไลน์ เพื่อเรียนรูก้ ระบวนการจับจ้องการ
ทางานของสื่ออย่างเป็ นระบบ และเป็ นกระจกสะท้อนการทางานให้แก่ส่อื มวลชนสานักต่างๆ โดยทีมฯ ได้
คัดเลือกข้อบังคับฯ ในประเด็นทีส่ ามารถวัดผลได้ชดั เจน มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการดาเนินโครงการจานวน 7
ข้อ ได้แก่ การนาเสนอข่าวโดยไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระจนคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง (ข้อ 5), การนาเสนอ
ข่าวโดยปราศจากอคติ
(ข้อ 6), การไม่นาเสนอข่าวในทานองชวนเชื่อหรือเร้าอารมณ์ให้คนสนใจใน
ประกอบด้วยนาย ทัตเทพ ดีสคุ นธ์, นางสาว พนัสดา อุทยั พิพฒ
ั นากุล, นางสาว พรหมธิดา ฤกษ์ฉวี, นางสาว ศกลวรรณ
ศรไชย และอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการ ผศ.พิจติ รา สึคาโมโต้
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เรือ่ งทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะหรืองมงาย (ข้อ 9), การนาเสนอข่าวโดยคานึงถึงศักดิ ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ (ข้อ 13), การไม่นาเสนอภาพข่าวทีอ่ ุจาด ลามกอนาจาร หรือน่ าหวาดเสียว (ข้อ 14), การหลีกเลีย่ ง
คาไม่สุภาพและประทุษวาจา (ข้อ 18), และการแสดงให้เห็นชัดว่าส่วนใดคือพืน้ ทีโ่ ฆษณา (ข้อ 28)
การจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อของของทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะแบ่งการดาเนินการออกเป็ น 2
ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะ Top-down คือการสอดส่องจริยธรรมการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนตามข้อบังคับ
ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2559 ภายในเดือนมีนาคม 2560 และลักษณะ Bottom-up
คือการนาข่าวทีถ่ ูกคัดเลือกว่าผิดจริยธรรมข้างต้น มาตรวจสอบกระแสของสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเครือ่ งมือ
“Zocial Eye” เพื่อศึกษาบรรทัดฐานทางทัศนคติของผูค้ นในสังคมออนไลน์ทม่ี ตี ่อข่าวดังกล่าว
ในการดาเนินการลักษณะ Top-down ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จบั จ้องส่องจริยธรรมสื่อของ
สานักข่าวบนช่องทางออนไลน์ 9 แห่งซึง่ เป็ นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้แก่ ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์ , เดลิ นิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิ จ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก และโลกวันนี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเลือกเฉพาะข่าวทีอ่ ยูใ่ นหมวด “ข่าวเด่น” บนหน้า
แรกของแต่ละเว็บไซต์ และสุ่มเก็บข้อมูล 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คือวันจันทร์และวันศุกร์ ในช่วงเวลา 22.00 ถึง
24.00 น. พบว่ามีข่าวทีเ่ ข้าข่ายผิดจริยธรรมจานวน 149 ข่าว จากตัวอย่างทัง้ หมด 1,494 ข่าว คิดเป็ นร้อย
ละ 9.97

จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ องสานัก ่าวบน อ่ งทางออนไลน์
จาก ัวอย่างทังหม
า่ ว

ห่ง

9.97%

90.03 %
ไม่พบว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรม 90.03 %

พบว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรม 9.97 %
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เมือ่ แจกแจงสัดส่วนของประเด็นทีเ่ ข้าข่ายผิดจริยธรรม ร้อยละ 9.97 ข้างต้น จะพบว่าจากข่าวทีเ่ ข้าข่ายผิด
จริยธรรมทัง้ หมด 149 ข่าว ประเด็นทีม่ กี ารทาผิดมากทีส่ ุดคือ นาเสนอข่าวโดยอคติ พบจานวน 25 ข่าว คิด
เป็ นร้อยละ 16.78
รองลงมาคือโฆษณาแฝง พบจานวน 20 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 13.42, ละเมิดศักดิ ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์
พบจานวน 16 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 10.74, อุจาดหวาดเสียว พบจานวน 13 ข่าว
คิดเป็ นร้อยละ 8.72, งมงาย พบจานวน 12 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 8.05, ใช้ถอ้ ยคาทีส่ ร้างความเกลียดชัง
พบจานวน 10 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 6.71, ให้ขอ้ มูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 6 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 4.01,
และลามกอนาจาร พบจานวน 2 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 1.34
นอกจากนี้ยงั พบข่าวทีเ่ ข้าข่ายการทาผิดจริยธรรมในประเด็นอื่นๆ เช่น พิมพ์ตกหล่นจนอาจทาให้
เกิดความเข้าใจผิด, แหล่งทีม่ าของข่าวไม่น่าเชื่อถือ, ใช้คากากวมหรือตัวย่อจนอาจเกิดความเข้าใจผิด เป็ น
ต้น ซึง่ พบถึง 45 ข่าว จากจานวนทัง้ หมด 149 ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 30.20

ตารางสรุปผลประเด็นข่าวทีเ่ ข้าข่ายผิดจริยธรรม
ลาดับ

หัวข้อที่ เข้าข่ายผิ ดจริ ยธรรม

จานวนที่ พบ

ร้อยละ

(จากมากไปน้ อย)
1

นาเสนอข่าวโดยอคติ

25

16.78

2

โฆษณาแฝง

20

13.42

3

ละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์

16

10.74

4

อุจาดหวาดเสียว

13

8.72

5

งมงาย

12

8.05

6

ใช้ถอ้ ยคาทีส่ ร้างความเกลียดชัง

10

6.71

7

ให้ขอ้ มูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

6

4.01

8

ลามกอนาจาร

2

1.34

3

-

อืน่ ๆ (พิมพ์ตกหล่น, กากวม)

45

30.20

ในการดาเนินการลักษณะ Bottom-up ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เครือ่ งมือ Zocial Eye2
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์ของสานักข่าวทัง้ 9 สานัก พบว่าตลอดการจับจ้องส่อง
จริยธรรมสื่อเป็ นเวลา 1 เดือน (มีนาคม 2560) มีความเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์ของสานักข่าวต่างๆ
จานวนทัง้ สิน้ 1,122,521 ข้อความ เฉลีย่ วันละ 36,210 ข้อความ และมียอดการปฏิสมั พันธ์กบั ข้อความต่างๆ
(Engagement) จานวนทัง้ สิน้ 48,386,009 ครัง้ เฉลีย่ วันละ 1,560,839 ครัง้

กราฟสรุปความเคลือ่ นไหวโดยรวมบนสือ่ สังคมออนไลน์ของ 9 สานักข่าว

หากสารวจในแง่ทศั นคติของผูใ้ ช้ส่อื สังคมออนไลน์ พบว่าจากความเคลื่อนไหวจานวน 1,122,521
ข้อความ มีขอ้ ความทีผ่ รู้ บั สื่อให้ความรูส้ กึ เป็ นกลาง (Neutral) ต่อการนาเสนอข่าวของสื่อออนไลน์สานัก
ต่างๆมากทีส่ ุด โดยมีจานวน 911,165 ข้อความ คิดเป็ น ร้อยละ 81.17 รองลงมาคือให้ความรูส้ กึ เป็ นลบ

Zocial Eye คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทั Thoth Zocialทีอ่ นุเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการศึกษาให้กบั ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดาเนินการโครงการนี้ โดยศักยภาพของโปรแกรม Zocial Eye
จะช่วยสกัดข้อมูลการสนทนาของสือ่ สังคมออนไลน์ในทุกประเภท และทุกแพลตฟอร์ม ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิต
เตอร์ พันทิป และเด็กดี ซึง่ ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลนาข้อมูลเฟสบุ๊คแฟนเพจของสานักข่าวกลุ่มตัวอย่างมาสืบค้นเนื้อข่าวที่
ผิดจรรยาบรรณเป็ นรายกรณีศกึ ษา
เพื่อทาการวิเคราะห์เนื้อหาการวิพากษ์วจิ ารณ์ของผูร้ บั สารอย่างเป็ นระบบผ่านการ
วิเคราะห์อารมณ์ของผูร้ บั สารจากตัวอักษรและคาพูดในคอมเมนต์ในลักษณะของ Sentiment analysis
2
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(Negative) จานวน 159,295 ข้อความ คิดเป็ นร้อยละ 14.19 และให้ความรูส้ กึ ในแง่บวก (Positive) จานวน
52,061 ข้อความ คิดเป็ นร้อยละ 4.64
ทัง้ นี้ เมือ่ คัดเลือกข่าวทีเ่ ข้าข่ายผิดจริยธรรมมาประเด็นละ 1 ข่าว โดยสุ่มเลือกจากสานักข่าวทีผ่ ดิ
จริยธรรมในประเด็นนัน้ ๆ มากทีส่ ุด พบว่าการแสดงความคิดเห็นของผูร้ บั สื่อส่วนใหญ่มกั เป็ นการพูดถึง
เรือ่ งราวในข่าว หรือมีอารมณ์รว่ มไปกับข่าวนัน้ ๆ มากกว่าจะวิพากษ์วจิ ารณ์แนวทางการนาเสนอข่าวของ
สื่อมวลชนโดยตรง อาจเป็ นเพราะผูร้ บั สื่อส่วนใหญ่มกั คุน้ ชินกับการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนในรูปแบบนี้
มาเป็ นเวลายาวนาน จนไม่สงั เกตว่ามีรายละเอียดส่วนใดทีล่ ะเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพหรือละเมิดศักดิ ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์หรือไม่
อีกทัง้ ผูร้ บั สื่อส่วนใหญ่อาจไม่ทราบถึงข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ จึงเป็ นประเด็นทีส่ ภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติควรดาเนินการในเชิงรุก เพื่อสร้างความ
ตระหนักรูใ้ ห้กบั คนในสังคมต่อไป

ตารางการสุม่ ข่าวทีผ่ ดิ จริยธรรมในประเด็นต่างๆ
เพือ่ ตรวจสอบความเคลือ่ นไหวบนสือ่ สังคมออนไลน์ผา่ นเครือ่ งมือ Zocial Eye
ประเด็นที่ผิดจริยธรรม

ข่าว

Reactio Comment Share Mood & Tone
n

ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
จากข้อเท็จจริง

ฟั น "อดีตผูว้ า่ ททท." รวยผิดปกติ รับสินบน
เทศกาลหนัง

1,313

46

39

อุจาดหวาดเสียว

"ตีนผี" ซิง่ ชนจยย.ปลิว 2 วัยรุ่นถูกทับร่างดับคาที่

3,050

18

69

ใช้ถ้อยคา
ที่สร้างความเกลียดชัง

รวบ 'ไอ้บอด' ลวงเพื่อนไปฆ่า ชิงเมียรักข่มขืนมาราธอน
3 วัน

460

23

17

ละเมิ ดศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ จับแก๊งโจ๋นายแบบลูกครึง่ ปล้นมือถือกะเทยแสบแจ้งเท็จ

107

0

3

โฆษณาแฝง

หกล้อเพลาหลุดชนปิ กอัพดับ 3 สาหัส 5 ทาพรบ.ฯ
พ่วงประกันชัน้ 1 และ 3 กับกรุงเทพฯ เทเวศ วิรยิ ะฯ

8

0

0

นาเสนอข่าวโดยอคติ

จ๋อย! องค์การพุทธโลกฯ ถอดสมาชิกภาพ "มูลนิธิ
ธรรมกาย" ปลด "หมอพรชัย" สาวกธัมมีพ่ น้ ประธาน

181

14

36

Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral

5

งมงาย

หมอดู ทัก โหน่ง ชะชะช่า เคยสัญญาอะไรไว้ทาซะ!
ดวงอุบตั เิ หตุตกลูก

45,736

251

177

Neutral

นอกจากนัน้ จากตารางข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ประเด็นการนาเสนอข่าวทีง่ มงายและอุจาดหวาดเสียว
สร้างยอดปฏิสมั พันธ์ (Engagement) จากผูอ้ ่านได้สงู กว่าประเด็นอื่นๆ อีกทัง้ เมือ่ วิเคราะห์ในส่วนของ
เนื้อหาการวิพากษ์วจิ ารณ์ของผูร้ บั สื่อแล้วไม่พบเห็นถึงการทีผ่ บู้ ริโภครูเ้ ท่าทันการผิดจรรยาบรรณของสื่อ
มากนัก หากแต่ส่วนใหญ่จะเป็ นการแสดงอารมณ์คล้อยตาม เสียดสี สะใจ หรือด่าทอไปตามเนื้อข่าวทีส่ านัก
ข่าวนาเสนอ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการขาดวิจารณญาณต่อการรูเ้ ท่าทันสื่อ ซึง่ เมือ่ ผนวกเข้ากับการล้าเส้น
มาตรฐานจรรยาบรรณของเนื้อข่าวออนไลน์ทงั ้ ทีเ่ จตนาและไม่เจตนาแล้ว
อาจส่งผลต่อบรรทัดฐานการ
นาเสนอข่าวทีล่ ะเมิดจรรยาบรรณในประเภทดังกล่าวมากขึน้ จึงเป็ นหน้าทีข่ ององค์กรวิชาชีพทีต่ อ้ งช่วยกัน
สอดส่องการทางานของสื่อมวลชน รวมถึงสร้างความภูมคิ ุม้ กันให้กบั ผูร้ บั สื่อให้เท่าทันกับเนื้อหาข่าวทีล่ ะเมิด
จรรยาบรรณ โดยการไม่กดถูกใจ (Like) หรือ ส่งต่อ (Share) ข่าวทีผ่ ดิ จริยธรรม เพื่อยับยัง้ ไม่ให้การ
นาเสนอข่าวเช่นนี้กลายเป็ นบรรทัดฐานของวงการสื่อสารมวลชนไทย
จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์: ทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการดาเนินโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์” ของทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้จัดทา
โครงการฯ ทาการตรวจสอบหนังสือพิมพ์รายวัน 9 ฉบับ ที่เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้แก่ 1.
ไทยรัฐ 2.เดลินิวส์ 3.คมชัดลึก 4.กรุงเทพธุรกิจ 5.โพสต์ทูเดย์ 6.ผู้จัดการรายวัน 7.โลกวันนี้ 8.ไทยโพสต์ 9.สยามรัฐ
โดยมีระยะเวลาการตรวจสอบการปฏิ บั ติห น้าที่ของหนังสื อพิมพ์ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31
มีนาคม 2560 โดยใช้ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559
เป็นกรอบในการดาเนินการตรวจสอบจริยธรรม
ผลการตรวจสอบหนังสือพิมพ์ทั้ง 9 ฉบับ พบว่า มีข่าวหน้าหนึ่งจานวนทั้งสิ้น 1,426 ข่าว และเป็นข่าวที่มีความ
เสี่ยงว่าจะละเมิดจริยธรรมทั้งสิ้น 91 ข่าว คิดเป็นร้อยละ6.31ส่วนภาพข่าวหน้าหนึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 586 ภาพ และ
เป็นภาพข่าวที่มีความเสี่ยงว่าจะละเมิดจริยธรรมทั้งสิ้น 42 ภาพ คิดเป็นร้อยละ7.17และมีประกาศ/โฆษณาจานวน
ทั้งสิ้น 3,028 ชิ้น และเป็นประกาศ/โฆษณาที่มีความเสี่ ยงว่าจะละเมิดจริยธรรมทั้งสิ้น 45 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ1.49
ซึ่งเมื่อเปรีย บเทีย บสั ดส่ ว นแล้ ว พบว่าจ านวนข่าว ภาพข่าว และประกาศ/โฆษณา มีความเสี่ ยงในการละเมิ ด
จริยธรรมในระดับน้อย
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ารางเปรียบเทียบผลการสารวจหนังสือพิมพ์ทัง ฉบับ บ่ง ามประเภท ังนี

6.31%

73.69%
ไม่พบละเมิดจริยธรรม 73.69%

เสี่ยงละเมิดจริยธรรม6.31 %

ไม่พบละเมิดจริยธรรม92.83%

เสี่ยงละเมิดจริยธรรม7.17 %
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1.49%

ไม่พบละเมิดจริยธรรม98.51%

เสี่ยงละเมิดจริยธรรม1.49 %

ทั้งนี้ ข้อที่พบว่าหนังสือพิมพ์มักจะทาการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559 มากที่สุด 5 ข้อแรก ได้แก่
อัน ับ 1 ้อ 18หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการใช้คาที่ไม่สุภาพหรือภาษาที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรืออยู่
ในข่ายประทุษวาจาหรือแสดงนัยเชิงลบ พบว่า หนังสือพิมพ์มีการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพ ทั้งข่าว ภาพข่าว และ
ประกาศโฆษณา จานวนทั้งสิ้น 64 ชิ้น ยกตัวอย่างพาดหัวข่าว เช่น “สั่งนายทุนหน้าเลือดขึ้นทะเบียน นายกฯ ล้าง
บางกู้รอกระบบ” “มีดปาดคอเมียสยอง! ผัวโหดระแวงมีกิ๊ก แทงตัวตายหนีผิด ” หรือ “ไขควงแทงขี้ยาดับ ” ซึ่ง
พบว่ามีการพาดหัวข่าวที่ใช้ความหมายเชิงเหยียดหยามหรืออยู่ในข่ายประทุษวาจา โดยการแสดงนัยเชิงลบ เช่น
คาว่านายทุนหน้าเลือด ขี้ยา ผัวโหด หรือคาว่า เหี้ยม เป็นการตัดสินผู้ที่ตกเป็นข่าว นับว่าเป็นการใส่ความคิดเห็น
ลงในเนื้อข่าว เพราะข่าวควรปราศจากความคิดเห็นหรือไม่ควรกล่าวว่าร้ายผู้ตกเป็นข่าว อันเป็นแสดงนัยเชิงลบ
อัน ับ 2 ้อ 28หนังสือพิมพ์ต้องแสดงให้เห็นชัดว่าข้อความที่เป็นบทความซื้อพื้นที่คือประกาศโฆษณาจะแอบแฝง
เป็นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได้ พบว่า หนังสือพิมพ์มีการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพ ทั้งข่าว ภาพข่าว และ
ประกาศโฆษณา จานวนทั้งสิ้น 48 ชิ้นยกตัวอย่าง เช่น บทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจแห่งหนึ่งกับการก้าวสู่แบรนด์ชั้น
นาอันดับหนึ่ง เนื่องจากเนื้อหานี้มีลักษณะเป็นบทความเพื่อการโฆษณา (Advertorial) แต่หนังสือพิมพ์ไม่ได้แสดง
ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการโฆษณาแต่แอบแฝงให้เป็นบทความสัมภาษณ์เพราะพื้นที่ในการนาเสนอไม่มีการระบุว่า
เป็นพื้นที่โฆษณาจึงอาจทาให้ผู้อ่านเข้าใจผิดหรือคล้อยตามได้ รวมถึงประกาศ/โฆษณาของนมเปรี้ยวยาคูลท์ ซึ่งได้
นาเสนอบทความเกี่ยวโรคต้อหิ น อาการของโรค ตลอดจนวิธีการรักษา และลงท้ายด้วยข้อความที่ระบุว่า นม

8

เปรี้ยวยาคูลท์ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพของประชาชน โดยที่หนังสือพิมพ์ไม่ได้ระบุข้อความให้ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้
คือประกาศ/โฆษณา และอาจจะส่งผลให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเป็นการนาเสนอบทความได้เช่นกัน
อัน ับ 3 ้อ 16หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังการเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็นหรือเนื้อหาทั่วไป ต่อสถานการณ์ที่มี
ความขัดแย้งหรือมีความรุนแรงอันจะเป็นการสร้างหรือเพิ่มความหวาดระแวงที่มีอยู่แล้วในชุมชนหรือ สังคม พบว่า
หนังสือพิมพ์มีการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพทั้งข่าว ภาพข่าว และประกาศโฆษณา จานวนทั้งสิ้น 23 ชิ้น ยกตัวอย่าง
เช่น หนังสือพิมพ์นาเสนอพาดหัวข่าว “ระเบิดฉีกร่างเละ เศษชิ้นเนื้อกระจายเกลื่อน หนุ่มเก็บของเก่าแกะบึ้มตูม
สนั่น” รวมถึงการนาเสนอเนื้อหาข่าว เช่ น “พิษรักแรงหึง หนุ่มเมืองจันท์จับศีรษะแฟนสาวอดีตผู้ช่วยพยาบาล
แล้วคว้าก้อนหินทุบท้ายทอยซ้าเสียชีวิตระหว่างนาส่งโรงพยาบาล”และ “ลวงฆ่าโหดหนุ่มนิรนามใช้ปืนลูกซองจ่อ
ยิงศีรษะกระโหลกเปิด...” นับว่าเป็นการพาดหัวข่าวและเนื้อหาข่าวที่ส่งผลให้สถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะคาว่า ฉีกร่างเละ เศษชิ้นเนื้อ บึ้มตูมสนั่น ทุบท้ายทอยซ้า ฆ่าโหด และจ่อยิงศีรษะกระโหลกเปิด
เป็นต้น อันเป็นการสร้างและเพิ่มความหวาดระแวงที่มีอยู่แล้วในสังคม
อัน ับ 4 พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพ ทั้งข่าว ภาพข่าว และประกาศโฆษณา จานวนทั้งสิ้น 12 ชิ้นเท่ากัน
ในข้อ 13 และข้อ 14 โดย ้อ 13 หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตก
เป็ น ข่าว โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งต้องให้ ความคุ้ม ครองอย่างเคร่งครัดต่อสิ ทธิมนุ ษยชนของเด็ก สตรี ผู้ ด้อยโอกาส
รวมทั้งต้องไม่เป็น การซ้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้ มีอัตลักษณ์
แตกต่างในสังคม ยกตัวอย่าง เช่น การนาเสนอพาดหัวข่าว “ลูกทุ่ง ‘ฉัตรชัย’ ประเดิมแสดงเชิดหนังตะลุง ช็อกดับ
คาเวที” รวมถึงได้มีการนาเสนอภาพของ “ฉัตรชัย มงคลทอง” นักร้องลูกทุ่งของภาคใต้ในขณะที่หน่วยกู้ชีพกาลัง
ยื้อชีวิต ซึ่งไม่ใช่สภาพปกติของเขาแต่เป็นภาพที่กาลังช็อก ก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และการนาเสนอพาด
หัวข่าว “ฝูงร็อตไวเลอร์ขย้าโหดหนุ่มใหญ่คาที่ ” รวมถึงมีการนาเสนอภาพของผู้เสี ยชีวิตจากการถูกสุนัข 3 ตัวรุม
ขย้า ซึ่งเป็น ภาพผู้เสียชีวิตที่มีแผลเต็มร่างกาย นับว่าหนังสือพิมพ์นาเสนอข่าวโดยไม่คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของที่ตกเป็นข่าว อีกทั้งการนาเสนอภาพข่าวเช่นนี้อาจเป็นการซ้าเติมความทุกข์หรือความเศร้าโศกแก่ญาติ
ผู้เสียชีวิตและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตายอีกด้วย ส่วน ้อ 14 หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอภาพข่าวที่
อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียวโดยไม่คานึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วนยกตัวอย่าง เช่น การ
นาเสนอภาพข่าวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกาลังนาศพของผู้เสียชีวิตออกจากบริเวณหน้ากระจกรถกระบะ ซึ่งผู้เสียชีวิต
ขับ รถจั ก รยานยนต์ ส วนทางจนเกิดอุ บั ติ เหตุพุ่ งชนทะลุ กระจกหน้ ารถกระบะแตกซึ่งภาพดังกล่ าวไม่ได้มี การ
เซ็นเซอร์เพื่อปกปิดสภาพของผู้เสียชีวิต อีกทั้งเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวโดยไม่คานึงถึงความรู้สึกของสาธารณชน
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อัน ับ 5 ้อ 17หนั งสือพิมพ์พึงระมัดระวังการเสนอข่าวภาพข่าว ความเห็ น หรือเนื้อหาทั่วไป อันเป็นการไม่
เคารพต่อเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพันธุ์พบว่า หนังสือพิมพ์มีการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพ ทั้งข่าว ภาพข่าว และ
ประกาศโฆษณา จานวนทั้งสิ้น 9 ชิ้นยกตัวอย่าง เช่น การนาเสนอพาดหัวข่าว “พบศพสองผัว-เมีย โจรใต้สังหาร
โหด ชิงรถคาร์บอมบ์” และพาดหัวข่าว “แห่ประณามโจรใต้ ฆ่าผช.ผญบ.-ลูกเมีย” นับว่าเป็นการนาเสนอข่าวพาด
หัวข่าวไม่เคารพต่อเชื้อชาติและชาติพันธุ์เช่น มีคาว่า “โจรใต้” ซึ่งเป็นการเหมารวมว่าคนที่อาศัยอยู่ภาคใต้เป็นโจร
ซึ่งสามารถใช้คาเลี่ยงได้เพื่อไม่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจผิดและไม่ก่อให้เกิดการดูถูกเชื้อชาติพันธุ์ อย่างเช่น เปลี่ยน
จากคาว่า “โจรใต้” เป็น “โจรป่วนใต้” เป็นต้น
อภิปรายผลการศึกษา
1.การใช้คาพาดหั ว ข่าวที่รุน แรง เหยียดหยาม อาจกระตุ้น ความรู้สึ กและดึงความสนใจของผู้ อ่านได้
มากกว่าการพาดหัวข่าวทั่วไป เพราะโดยปกติของคนแล้วมักจะสนใจอะไรที่กระตุ้นความอยากรู้ ทาให้เกิดการ
ตอบสนองด้านอารมณ์ ความรู้สึก ส่งผลให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมไปกับข่าวนั้น ๆ อีกทั้งยังทาให้หนังสือพิมพ์ได้รับ
ความนิยมมากขึ้นจากการดึงความสนใจของผู้อ่านได้ จึงอาจเป็นเหตุผลสาคัญที่ น่าจะทาให้หนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน
นิยมพาดหั วข่าวโดยใช้คาไม่สุภ าพ หรือใช้ภ าษาที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม เพื่อเป็นการดึงดูดให้ คนซื้อ
หนังสือพิมพ์ โดยไม่ได้คานึงถึงจิตใจของคนอ่านหรือคนที่ตกเป็นข่าว
2.หนังสือพิมพ์มีบทบาทสาคัญในการป้องกันและนาเสนอวิธีแก้ไข มิ ใช่การนาเสอข่าวเพียงเพราะดึงดูดความสนใจ
ผู้อ่านโดยการพาดหัวข่าวหรือใช้คาที่รุนแรงเพื่อดึงดูดคนอ่านเท่านั้น แต่ต้องคานึงถึงสิ่งที่จะกระทบกระเทือนผู้ที่
ตกเป็นข่าวด้วยเช่นกัน
3.การกาหนดวาระของหนังสือพิมพ์ที่มุ่งนาเสนอเรื่องราวของความรุนแรงหรือความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นภายในสังคม
โดยการนาเสนออย่างต่อเนื่องนั้น จริงอยู่ว่าเป็นการสอดส่องเตือนภัยที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เมื่อสื่อนาเสนอต่อเนื่อง
และซ้า ๆ อาจจะน าไปสู่การทาให้สั งคมเกิดความตื่นตระหนก หรือรู้สึ กว่าสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่มีความ
ปลอดภัย และมองเหตุการณ์ความรุนแรงว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทุกวันในสังคม
4.การพาดหัวข่าวที่รุนแรง ภาพผู้เสียชีวิต หรือรูปภาพที่สลดหดหู่ใจ หนังสือพิมพ์อาจจะมองว่าขายได้ ดึงดูดให้คน
อ่านสนใจที่จะเข้ามาดู แต่อาจจะทาให้คนอ่านหรือผู้รับสารหดหู่ใจ เนื่องจากการใช้คาหรือภาพที่สร้างความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น จะนามาสู่การระแวงหรือหวาดกลัวผู้คนด้วยกันเอง ยิ่งหนังสือพิมพ์นาเสนอบ่อย ๆ ก็จะทาให้ผู้อ่าน
หวาดระแวงเรื่องนั้น ๆ มากขึ้น
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5.หนังสือพิมพ์อยู่ได้ด้วยการสนับสนุนเงินในรูปแบบของโฆษณา ดังนั้น การเขียนบทความแต่ไม่ระบุว่าเป็นพื้นที่
เพื่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้ผู้อ่านหยุดที่จะอ่าน เพราะจะทาให้ไม่ดูเป็นการยัดเยียด
คนอ่านมากจนเกิน ไป ด้วยพฤติกรรมของคนปัจจุบันไม่ช อบการโฆษณาในลั กษณะตรง ๆ อีกทั้งบทความแฝง
โฆษณามักจะมีรีวิวของสินค้านั้น ๆ โดยบางครั้งผู้อ่านก็ยังรู้ไม่เท่าทันสื่อ
6.การควบคุมเพื่อไม่ให้หนังสือพิมพ์กระทาการละเมิดจริยธรรม บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ ต้องให้
ความสาคัญกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพ ทาการตรวจสอบและควบคุมกากับเองในกองบรรณาธิการให้ได้
ก่อน เพราะกุญแจสาคัญที่จะทาการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพได้ดีคื อ “บรรณาธิการ” ที่ควรใช้จริยธรรมตรวจสอบ
ข่าวอย่างเคร่งครัดก่อนออกนาเสนอ เพื่อไม่เป็นการไปละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่ตกเป็นข่าว และไม่มุ่งเน้นยอดขายเพียง
อย่างเดียว แต่ควรเน้นคุณภาพด้วย

จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น: ทีมมหาวิทยาลัยรังสิ
ผลการดาเนินโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น”ทีมมหาวิทยาลัยรังสิตได้ใช้ระเบียบ
วิธีวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแต่ละฉบับ โดยสร้างเครื่องมือเป็นตารางเพื่อแจกแจงหมวดหมู่สาหรับ
การตรวจสอบ จานวน 6 ฉบับที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เชียงใหม่
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน หนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน หนังสือพิมพ์ ภาคใต้โฟกัส ราย
สัปดาห์ และหนังสือพิมพ์ตรังไทม์ รายสัปดาห์ จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบหนังสือพิมพ์ของแต่ละฉบับ โดย
ยึดถือข้อบั งคับว่าจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เป็นหลักในการตรวจสอบ ทีมงานจะบันทึก และรวบรวม
ข้อมูล ที่ได้จากการตรวจสอบหนั งสือพิมพ์เป็นสองส่วน คือ การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ผิดจริยธรรมแห่ ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ และ หลักการปฏิบัติตัวของหนังสือพิมพ์ในลักษณะที่ดี จากนั้ นก็จะทาการบันทึกข้อมูลที่ได้
จากการตรวจสอบลงตารางที่แจกแจงหมวดหมู่สาหรับการตรวจสอบ โดยจะไม่ระบุชื่อหัวของหนังสือพิมพ์ แต่จะ
ใช้ ชื่อแทนหนังสือพิมพ์แต่ละหัว นอกจากการบันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบลงในตารางแล้ ว ทีมได้ทาเอกสารหมวด
อ้างอิง โดยมีเนื้ อหาสาระที่เป็ น ลั กษณะการทาผิดจริยธรรมแห่ งวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ของแต่ล ะข่าว พร้อมรูป
ภาพประกอบ ในแต่ละหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ศึกษา เห็นลักษณะการทาผิดจริยธรรมของแต่ละหนังสือพิมพ์ ในแต่ละ
หมวดอย่างชัดเจน
ผลที่ได้รับจากดาเนินโครงการจับจ้องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พบว่าส่วนใหญ่มีก ารกระทาผิด
หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพในหมวดจริยธรรมทั่วไปมากที่สุดอันดับแรกได้แก่
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หมว ความถูก ้อง ละ ้อเท็จจริง โดยหนังสือพิมพ์มีการพาดหัวข่าวและความนาเกินไปจริง เช่น พาด
หัวข้อโดยใช้ประโยค “ไฟไหม้ห้างบิ๊กซีแตกตื่นหนีอลหม่าน” “มงกุฎตุ๋นมโหฬาร เหยื่อสูญ 20 ล้าน” และ “ฝรั่ง
สุดทน”
หมว ประโย น์สาธารณะ หนังสือพิมพ์มีการเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็ นและเนื้อหาทั่วไป โดยไม่
ตระหนักถึงความสาคัญและไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และมีการเสนอข่าวชวนเชื่อหรือเร้าอารมณ์ให้คนสนใจ
ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ข่าวแจ้งข้อมูลวันเกิดของคนที่มีชื่อเสียงประจาจังหวัดข่าวฉลองวันเกิด
ให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของโรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว และการเก็งเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้น
หมว การเคารพสิทธิส่วนบุคคล ละศัก ิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1) หนังสือพิมพ์มีการเสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามก อนาจาร หรือ น่าหวาดเสียว โดยไม่คานึงถึงความรู้สึก
ของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน เช่น ใช้คาว่า “ชนดับ”ในเนื้อหารวมทั้งมีการลงภาพประกอบข่าวผู้เสียชีวิ ต ที่ทาให้
เกิดความน่าหวาดเสียวและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน ใช้คาว่า “พลีชีพ”และมีการลงภาพร่าง
ผู้เสียชีวิตที่เห็นสภาพชัดเจนโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ภาพ และภาพข่าวอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าที่ เห็น
ผู้บาดเจ็บชัดเจน เป็นต้น
2) หนังสือพิมพ์เสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น หรือเนื้อหาทั่วไป ต่อสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งหรือมี
ความรุนแรง อันจะเป็นการสร้างหรือเพิ่มความหวาดระแวงที่มีอยู่แล้วในชุ มชนหรือสังคม เช่น “มีดปาดคอฆ่า
โหด” ลักษณะและเนื้อหาของข่าวมีการบรรยายและใช้ถ้อยคาภาษาเชิงนวนิยาย ที่ทาให้เห็นภาพของความรุนแรง
อันจะสร้างความหวาดกลัวต่อ สาธารณชน“โชว์ผลงาน”ภาพข่าวที่ เปิดเห็น ภาพยาเสพติด และ “ค้นบ้าน” ผู้ มี
อิทธิพล ข่มขู่ชาวบ้าน”ลักษณะของเนื้อหาข่าว มีการใช้ภาษาที่เร้าอารมณ์ผู้อ่านและอาจจะเป็นหนทางที่สร้าง
ความหวาดระแวงในสังคมที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาข่าวได้ เป็นต้น
3) หนังสือพิมพ์มีการใช้คาที่ไม่สุภาพหรือภาษาที่สื่อความหมายเชิงเหยียดหยาม หรืออยู่ในข่ายประทุษ
วาจา หรือแสดงนัยเชิงลบ เช่น ข่าว “จับโจรใจบาป”ใช้ประโยคพาดหัวและถ้อยคาเชิงลบที่อาจเป็นการตัดสิน
ผู้กระทาความผิดในเชิงลบและทาให้ผู้คนในสังคมตัดสินว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวเป็นคนไม่ดี “จับมาเฟียฮอลแลนด์”
มีการใช้พาดหั วและถ้อยคาเชิงลบที่เป็น การตัดสินผู้กระทาความผิดในเชิงลบและทาให้ ผู้คนในสังคมตัดสินว่า
ผู้ต้องหาคนดังกล่าวเป็นคนไม่ดี และ “พม่ามารหัวใจ”เป็นการใช้คาที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดและความรู้สึกในเชิง
ลบ รวมไปถึงการมองแบบเหมารวมถึงชาวเมียนมาร์ในทางที่ไม่ดีและเข้าใจผิด
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การกระทาผิดหลักจริยธรรมในระดับลองลงมาพบว่าหนังสือพิมพ์กระทาความผิดทั้งในหมวดจริยธรรม
ทัว่ ไป และหมวดหลักกระบวนการทางาน ดังนี้
หมว จริยธรรมทั่วไป ได้แก่
1) ความถูกต้องและข้อเท็จจริง คือ หนังสือพิมพ์ไม่มีการตรวจสอบและมีการแต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าว
จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากข้อเท็จจริง เช่น “แก้ปัญหายาเสพติด ” มีการกล่าวอ้างถึง สามเหลี่ยมทองคาเป็ น
แหล่งยาเสพติดจากคากล่าวอ้างถึงนี้ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ของข่าวนั้น ก่อน และ “ลุยน้าล้อม
เกาะน้ ากกมั่ ว สุ ม ” มี ก ารกล่ าวอ้ างถึ งว่าเกาะแม่ ก กเป็ น แหล่ งมั่ ว สุ ม ยาเสพติ ด จากค ากล่ าวอ้ างถึ งนี้ ไม่ มี ก าร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวก่อนและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้อ่านได้
2) การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หนังสือพิมพ์เสนอข่าวโดยไม่คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว ยิ่งรวมทั้งเป็นการ
ซ้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี อัตลักษณ์แตกต่างในสังคม เช่น “จับ
พม่า”การใช้ถ้อยคาหรือประโยคที่ทาให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อชาวเมียนมาร์ซึ่งควรพึงที่จะคานึงถึงสิทธิมนุษยชน
และผู้ที่มีลักษณะความแตกต่างในสังคมและ “เด็กเข้าแจ้งความ”ภาพข่าวที่เห็นเพียงเสี้ยวใบของหน้าเด็กอายุ 12
ปี ที่กาลังเป็นเยาวชน อาจจะถูกคู่กรณีตามขู่ทาร้ายได้หลังจากนี้ก็เป็นได้ เป็นต้น
หนังสือพิมพ์มีการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น “จับยาเสพติด” ที่มีการเสนอภาพใบหน้าของผู้ต้องหา
อย่างชัดเจน และ การใช้ประโยคพาดหัว “เด็กตั้งครรภ์” ในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็กผู้ที่ตกเป็นข่าว เป็น
ต้น
หมว หลักกระบวนการทางาน ได้แก่ การโฆษณาที่แอบแฝงและงมงาย คือ หนังสือพิมพ์แสดงให้เห็นชัด
ว่ามีการเสนอข้อความที่เป็นบทความซื้อพื้นที่ประกาศโฆษณา เช่น “ข่าวกีฬา” และ“แห่เช่าพระเกลี้ยง” มีการ
โฆษณาแอบแฝงในส่วนตอนท้ายของเนื้อหาข่าวอย่างชัด ทั้งการระบุช่องทางการติดต่อ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อดีในการปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวอย่างชัดเจน หรือ มีการอ้างถึงถ้อยคาโดยตรง และโดยอ้อมของแหล่งข่าวที่ชัดเจน
ไม่ใช่การยกอ้างเขียนขึ้นมาโดยไม่มีที่มาของเนื้อหาสาระข่าว เช่น ข่าวเกี่ยวกับเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศของ
หนังสือพิมพ์ที่มีการปกปิดหรือปิดบังทั้งภาพหรือเนื้อหาข่าวของเยาวชนที่ตกเป็นข่าว รวมถึงการนาเสนอเนื้อหา
ของบทความที่มีการยกอ้างแหล่งข้อมูลมาระบุไว้ตอนท้ายของเนื้อหาว่านามาจากที่ไหนอย่างชัดเจน ข้อดีในการ
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ปฏิบัติงานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการทางานของนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ยังคงให้ความสาคัญกับความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข่าว อันนาไปสู่ความน่าเชื่อในวิชาชีพสื่อสารมวลชน
และในระหว่างการดาเนินงาน ทางทีมได้พบข้อเสนอแนะที่สามารถนามาปฏิบัติในการดาเนินโครงการ คือ
ควรจะสร้างเครื่ องมื อในการจั บ จ้ องจริ ย ธรรมสื่ อโดยให้ ป ระชาชนทั่ว ไปในแต่ ล ะท้องถิ่น ได้มี ส่ ว นร่วมในการ
ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์การทางานของหนังสือพิมพ์ เช่น การเพิ่มพื้นที่ทางแฟนเพจ
ในเฟซบุ๊ค เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตามเนื้อหาข่าวสาร
ต่างๆได้
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