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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษา การใช้ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่ปรากฎบนพาด

หัวข่าวหน้า 1 ในงานหนังสือพิมพ์ไทย เลือกศึกษาเฉพาะพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน

ภาษาไทย 2 ฉบับ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจ าหน่อยสูงสุด 

2 อันดับ (จากรายงานของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) ในระหว่างเดือนมีนาคม 2556 

– กุมภาพันธ์ 2557 เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 1 ปี โดยใช้วิธีการ “การสุ่มแบบหมุนเวียน 

(Rotated Sampling)” ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 180 ฉบับ มีพาดหัวข่าวทั้งสิ้นรวท 1,162 

หัวข่าว ในการศึกษาจะมุ่งวิเคราะห์เนื้อหาในการใช้ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) 

ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง, สร้างความเข้าใจผิดต่อกลุ่มเป้าหมาย และปฎิเสธ

กลุม่เป้าหมายไม่ต้องการใช้อยู่ร่วมกันในสังคม ที่ปรากฏในการพาดหัวข่าวหน้า1 ในหนังสือพิมพ์

ไทย 
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ปัจจุบันบทบาทของหนังสือพิมพ์นั้นนอกจากจะเป็นตัวกลางในการเสนอข่าวและ

ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้ทราบแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อทิศทางความคิดเห็นของสังคมอีกด้วย หาก

หนังสือพิมพ์เสนอข่าวสร้างสรรค์ก็จะเป็นการสร้างความเจริญและความมั่นคงให้แก่บ้านเมือง 

หนังสือพิมพ์นั้นมักจะได้รับความคาดหวังจากสังคมถึงความเป็นกลางในการเสนอข่าวและควร

เป็นสื่อกลางในการน าสังคมไปสู่สันติ จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นประเด็นที่มักถูกหยิบยกมาใช้วิพาษ์

วิจารณ์การท าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งเพราะเป็นปัญหาที่เด่นชัดที่สุด1 

การรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบัน เหมือนการแข่งขันกีฬาที่แอบลุ้นให้มีฝ่ายชนะ

และฝ่ายแพ้ การลงภาพความรุนแรงซ้ าๆเพ่ือให้ข่าว “ขาย” ได้ หรือการแข่งขันกันรายงานข่าว

โดยเลือกความปัจจุบันทันด่วนมากกว่าความถูกต้องของข้อมูล ด้วยเหตุนี้หนังสือพิมพ์จึงมักถูก

วิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างต่อเนื่อง ถึงความรุนแรงและความเหมาะสมในการเสนอความ

คิดเห็นต่างๆ ถึงแม้ว่าหนังสือพิมพ์จะเป็นสื่อที่มีเสรีภาพในการเสนอข่าวค่อนข้างมากโดย

ส่วนรวม แต่ก็ยังมีจุดอ่อนค่อนข้างมากเช่นกันในการแสดงให้สาธารณชนเห็นความเป็นกลางการ

กระท าที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบมากที่สุดของสื่อมวลชน

ในปัจจุบัน ได้แก่ ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง หรือทะเลาะเบาะแว้ง การเสนอข่าวผิดพลาดแล้วไม่

แก้ไข การขุดคุ้ยเบื่องหลังสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจสิทธิส่วนบุคคล การฟังความข้างเดียวไม่ครบถ้วน

และการเสนอสิ่งไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บ่อยครั้งที่พบว่าหนังสือพิมพ์มักใช้ถ้อยค ายุ

ยงให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งเขา-เรา หรือลักษณะการใช้ภาษาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง

ต่อคนหรือกลุ่มคน หรือการใช้ภาษาอันเป็นการเหมารวมพ้ืนเพ (Stereotype) ของกลุ่มคนหรือ

บุคคลใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการตัดสินหรือท าให้ผู้อ่านนั้นติดภาพในด้านลบ ซึ่งมักจะพบมากใน “การ

พาดหัวข่าวหน้า 1”  การใช้ถ้อยค าในลักษณะนี้เข้าข่ายของการใช้ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง 

หรือ “Hate Speech” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการศึกษาครั้งนี้ขึ้น 

                                                           
1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิฟริดริค แอแบร์ท (FES), คู่มือรายงานขา่วในสถานการณ์ความขดัแย้ง 

(กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2552) น. 48 
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ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)2 คือความเกลียดชังที่มีการแสดงออกทาง

ความหมายใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ในการโจมตีโดยมุ่งเน้นไปที่ฐานอัตลักษณ์ที่มีติดตัวมาแต่เดิม

เช่น เพศ สีผิว ชาติก าเนิด หรือความแตกต่างใดๆที่เกิดขึ้นในภายหลัง เช่น รสนิยมทางเพศ 

ศาสนา ถิ่นที่อยู่อาศัย รวมไปถึงอุดมการณ์ทางการเมือง หรือลักษณะอ่ืนๆที่ท าให้แบ่งแยก อาจ

เป็นการหยามเกียรติ หยามศักดิ์ศรี ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการส่งเสริมความ

รุนแรง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้วิธีในการศึกษาโดยเน้นการส ารวจและวิเคราะห์

ข้ อมู ล  (Documentary Research and Documentary Analysis) จ ากหนั ง สื อ พิม พ์ เ ป็ น

ระยะเวลา 1 ปี ศึกษาถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เพ่ือน ามาวิเคราะห์เนื้อหา

ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ให้ได้ทราบถึงจ านวนการพาดหัวข่าวที่พบถ้อยค า

สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) และน าไปวิเคราะห์ประเภทรวมถึงจ าแนกระดับความ

รุนแรงของถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)  เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

การใช้ “ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)” ต่อไปในอนาคต โดยเลือกศึกษาการใช้

ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่ปรากฎบนพาดหัวข่าวหน้า 1 ในงานหนังสือพิมพ์

ไทย เฉพาะพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 2 ฉบับ โดยมุ่งวิเคราะห์เนื้อหาในการใช้

ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง, 

สร้างความเข้าใจผิดต่อกลุ่มเป้าหมาย และปฎิเสธกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องการใช้อยู่ร่วมกันในสังคม 

ที่ปรากฏในการพาดหัวข่าวหน้า1 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มี

ยอดจ าหน่อยสูงสุด 2 อันดับ (จากรายงานของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) ในระหว่าง

เดือนมีนาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 1 ปี โดยใช้วิธีการ “การสุ่ม

แบบหมุนเวียน (Rotated Sampling)” จะได้กลุ่มตัวอย่างหนังสือพิมพ์ทั้งสิ้น 180 ฉบับ และน า

ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกความถี่ในการใช้ ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) พาดหัว

                                                           
2 อ้างอิง พิรงรอง รามสูต, การก ากับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย), 2556 
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ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันหน้า 1 มาวิเคราะห์เนื้อหา  ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate 

Speech) ในการพาดหัวข่าวโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) ในการหาค่าสถิติ

ร้อยละ เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณการใช้ ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) พาดหัวข่าว

ในหนังสือพิมพ์หน้า 1 และใช้ตารางจ าแนกประเภทของ ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate 

Speech) ตามฐานอคติโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ ผศ.พิรงรอง รามสูต ในหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 

ฉบับ เมื่อทราบปริมาณ และประเภท ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ตามฐานอคติ

แล้ว จะใช้เนื้อหาที่ได้ มาวิเคราะห์วิเคราะห์ร่วมกับจริยธรรมหนังสือพิมพ์เพ่ือหาความเป็นไปได้

ในการแก้ไขการใช้ ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ในหนังสือพิมพ์ต่อไปในอนาคต 

ผลการศึกษาปรากฎว่า การวิเคราะห์เนื้อหาของถ้อยค าสร้างความเกลียดชังที่พบในการ

พาดหัวข่าวทั้งหมด 1,162 หัวข่าวท าให้ทราบว่า ภาษาในการใช้พาดหัวข่าวนั้นมีลักษณะที่ต่าง

จากงานเขียนประเภทอ่ืน กล่าวคือการพาดหัวข่าวนั้นเป็นการน าใจความส าคัญของข่าวที่ได้รับ

การประเมิณค่าแล้วว่ามีความส าคัญและส่งผลกระทบกระเทือนต่อสังคมส่วนรวม หรือก าลังอยู่ใน

กระแสสังคม ณ ช่วงเวลานั้น มาสรุปประเด็นหรือใจความส าคัญให้สั้นที่สุด โดยการใช้ถ้อยค าที่

กระชับและสะดุดตา การพิมพ์พาดหัวข่าวจะใช้ตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ มักใช้ภาษาที่

รัดกุม และภาษาปาก หรือการใช้ถ้อยค าแปลกๆเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมากกว่าภาษา

เขียนปกติ ซึ่งเป็นธรรมชาติในการพาดหัวข่าวเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ตัวอย่างเช่น ‘พิ

มาย’ น้ าคลี่คลาย3 พิษหึงสนิทเมียน้องโหดฆ่าเผาพ่ี4เป็นต้น นอกจากลักษณะภาษาดังที่ได้กล่าว

ในข้างต้นยังพบว่า ในการพาดหัวข่าวนั้นมีการใช้ภาษาที่เป็นการแบ่งแยก เขา -เรา เพ่ือยุยงและ

ปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า “ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง 

(Hate Speech)”  

การศึกษาจ านวนของถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่พบในพาดหัวข่าว

หน้า1 ท าให้ทราบว่าถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) หมายถึงการใช้ถ้อยค าวาจา

                                                           
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที ่1 พฤศจิกายน 2556 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที ่3 มิถุนายน 2556 
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หรือการแสดงออก ซึ่งมุ่งสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มคนให้เกิดความคิดเหมารวม 

(Stereotype) ที่เป็นเชิงลบต่อกลุ่มอัตลักษณ์ที่มีลักษณะแตกต่างจากตน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์

ทางสังคมของพฤติกรรมการแบ่งเขาแบ่งเรายุยงปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชัง หรือเห็นว่าพวก

ตนดีกว่าพวกอ่ืน ที่จะน าไปสู่อคติและก่อให้เกิดความคิดการแบ่งแยก ลดทอนศักดิ์ศรี ลดทอน

คุณค่าความเป็นมนุษย์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  3 ประการ 1. 

เพ่ือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง  2.เพ่ือสร้างความเข้าใจผิดต่อกลุ่มเป้าหมาย  3.เพ่ือแสดงการ

ปฏิเสธกลุ่มเป้าหมาย (ไม่ต้องการอยู่ร่วมสังคมด้วย) ซึ่งพบว่ามีการใช้ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง 

(Hate Speech) ที่ปรากฎบนพาดหัวข่าวหน้า 1 ในงานหนังสือพิมพ์ไทยระหว่างเดือน มีนาคม 

2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้งสิ้น 367 ครั้ง เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณพาดหัวข่าว

ทั้งหมดสามารถคิดได้เป็นร้อยละ 31.6 หรือถึง 1 ใน 3 ของจ านวนการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง

ทั้งหมด  

การศึกษาในครั้งนี้ได้น าหัวข่าวที่พบถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) มา

แบ่งประเภทตามฐานอคติแห่งความเกลียดชัง โดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ทั้ง 7 ประเภท ซึ่ง

การศึกษาในครั้งนี้ครอบคลุมอยู่ในช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะฉะนั้น ถ้อยค า

สร้างความเกลียดชังที่พบมาที่สุดจากการศึกษาพาดหัวข่าวหน้า 1 ระหว่างเดือน มีนาคม 2556 

ถึง กุมภาพันธ์ 2557 จึงเป็นถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่มีฐานอคติมาจาก

ความต่างทางอุดมการณ์ทางการเมือง พบการเสนอหัวข่าวที่เป็นการยุยงปลุกเร้าให้เกิดความ

เกลียดชังต่ออีกฝ่าย ต่อต้านหรือก่อให้เกิดอคติต่อฝ่ายตรงข้ามเป็นอันดับ 1  ถึง ร้อยละ 30.5 ซ่ึง

เดือนที่พบว่ามีการพาดหัวข่าวที่มีอคติมากจากรากฐานทางอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นพบสูงสุด

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นเดือนที่มีเริ่มความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่อต้านและ

กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลตรงกับผลของ ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่มีฐานอคติ

มาจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นการนัดหมาย ที่พบการพาดหัวข่าวสูงสุด

ในเดือนเดียวกัน ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่มีฐานอคติมาจากความต่างทาง

อุดมการณ์ทางการเมือง อีกประเภทคือ การแบ่งแยกนั้น มักพบทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับความ
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รุนแรงทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบร้อยละ 10.9 หรือ 40 หัวข่าว โดยทั้งหมดนั้นล้าน

เป็นข่าวที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น  นอกจากนั้นจากการศึกษา

พบมักมีการใช้ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) มักพบการสร้างความคิดเหมารวม 

(Stereotype) ที่มีฐานอคติมาจากอาชีพและชาติพันธ์ มีความถ่ีคิดเป็นร้อยละ 29.8 และ ร้อยละ 

13.7 ตามล าดับ ซึ่งมักจะพบการพาดหัวข่าวลักษณะนี้ทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับอาชีพและชาติพันธ์ 

โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย ซึ่งมักถูกเหมารวม (Stereotype) อาทิ ม้งขนยา พม่ากามโฉดเป็นต้น  

นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้น าพาดหัวข่าวที่พบ ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) 

ทั้ง 367 หัวข่าวมาจ าแนกระดับของความเกลียดชัง ตามการแบ่งระดับความเกลียดชังของ 

Noriega และ Iribarren5 ดังนี้ ระดับความรุนแรงในการใช้ ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate 

Speech) ที่มีแนวคิดจากรากฐานอคติแห่งความเกลียดชังในข้างต้น มี 4 ประเภท ซึ่งระดับของ

ความรุนแรงที่พบบ่อยที่สุดในการพาดหัวข่าว คือ ความรุนแรงระดับที่ 2 (รุนแรงปานกลาง) คือ

การยุยงให้เกิดความเกลียดชังและต่อต้านต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบถึง ร้อยละ 56.4  

ดังนั้นจากการศึกษาพบถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่ปรากฎบนพาด

หัวข่าวหน้า 1 ในงานหนังสือพิมพ์ไทยถึง 1 ใน 3 ของพาดหัวข่าวทั้งหมด ท าให้ได้ทราบว่า ถึงแม้

หนังสือพิมพ์จะเป็นองค์กรที่ได้รับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่เสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่

บนพื้นฐานของความสงบเรียบร้อยของสังคม การใช้ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) 

นั้นเป็นการสร้างอคติให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งอาจน าไปสู่ความแตกแยกได้ ดังนั้นหนังสือพิมพ์ใน

ฐานะของ “ผู้เฝ้าประตู (Gate Keeper)” ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดสรรและมีอ านาจในการตัดสินใจว่า

เนื้อหาของข่าว หรือการพาดหัวข่าวใดมีคุณค่าต่อการน าเสนอ และเป็นบุคคลส าคัญที่มีหน้าที่ใน

การตรวจสอบ แก้ไข และคัดเลือกข่าวก่อนจะตีพิมพ์นั้น ควรยึดความรับผิดชอบของสังคม 

(Socio Responsibility) ในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความสงบเรียบร้อย

ภายในสังคม การหลีกเลี่ยงถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) จึงถือเป็นความ

                                                           
5 อ้างอิง พจิิตรา ศุภสวัสดิ์กุล ,จาก Hate Speech สู ่Hate crime จากการเมืองไทยสู่แรงงานพม่า : คอลัมน์การเมืองทัศนะ

วิจารณ์ , กรุงเทพธุรกิจ 2556 
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รับผิดชอบทางสังคมของหนังสือพิมพ์ในการควบคุมดูแลการใช้ถ้อยค าเหล่านั้น ด้วยเพราะ

หนังสือพิมพ์นั้นถือว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติของผู้อ่าน รวมไปถึงสร้างค่านิยมใน

สังคม ผู้ที่ท างานในแวดวงหนังสือพิมพ์เองจึงจ าต้องมีหลักยึดในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้สมกับที่

ได้รับความเชื่อถือจากสังคม ซึ่ งหลักยึดที่นอกจากความรับผิดชอบของสังคม (Socio 

Responsibility) ที่หนังสือพิมพ์พึงมีแล้ว หลักที่ส าคัญต่อผู้ท างานในแวดวงหนังสือพิมพ์คือหลัก

จริยธรรมวิชาชีพ ที่ออกโดยสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2540 ซึ่งสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาตินั้น

เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้คนในแวดวงหนังสือพิมพ์ควบคุมกันเอง ภายใต้กรอบจริยธรรม โดย

มีข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2540 เป็นหลักในการปฏิบัติร่วมกัน 

เพ่ือรักษาความเป็นกลาง ความสมดุลย์ และค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมก่อนที่จะน าเสนอ

ข่าวสารใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้วิจัยคิดว่า หากผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงหนังสือพิมพ์ยึดถือจริยธรรม

เป็นหลักส าคัญในการด าเนินงานแล้ว จะสามารถลดการใช้ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate 

Speech) ได้เพ่ือความสงบเรียบร้อยในสังคม 

ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการศึกษาการใช้ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่

ปรากฎบนพาดหัวข่าวหน้า 1 ในงานหนังสือพิมพ์ไทย (กรณีศึกษา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ

เดลินิวส์ ฉบับเดือนมีนาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 คือหนังสือพิมพ์ไม่ควรใช้ถ้อยค าสร้างความ

เกลียดชัง (Hate Speech) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่

รุนแรงเช่นปัจจุบัน เพราะจะยิ่งเป็นการที่ปลุกเร้า ยุยง หรือส่งเสริมความรุนแรง ยิ่งท าให้รอยร้าว

ในสังคมยากที่จะประสานมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพต่อกลุ่มเป้าหมาย 

(Hate Crime) ได้ และควรค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่ายอดจ าหน่าย ถึงแม้ว่าการ

พาดหัวข่าวที่มีถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) อาจส่งผลต่อยอดขายหนังสือพิมพ์ 

แต่ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) จะเป็นการสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลหรือ

กลุ่มคนจากความคิดเหมารวม (Stereotype) เชิงลบต่อกลุ่มอัตลักษณ์ที่มีลักษณะแตกต่างจาก

ตน ก่อให้เกิดการการแบ่งเขาแบ่งเรายุยงปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่การเมืองก าลังมีความรุนแรง การใช้ถ้อยค าสร้างความเกลียดชัง (Hate 
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Speech) นั้นย่อมเป็นการปลุกระดมความเกลียดชังขึ้นในสังคม ซึ่งหนังสือพิมพ์ควรจะแสดงตัว

เป็นกลางและน าเสนอข่าวที่ช่วยประสานรอยร้าวที่มีในสังคม หากหนังสือพิมพ์ด าเนินงานตาม

หลักของจริยธรรมหนังสือพิมพ์ เพ่ือสร้างความเชื่อถือในสายตาประชาชน และเพ่ือความสงบ

เรียบร้อยในสังคม การขัดจริยธรรมนั้นถึงแม้จะไม่มีการลงโทษตามกฎหมายแต่ก็เป็นพ้ืนฐาน

หน้าที่อันพึงกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ หากหนังสือพิมพ์ยึดแล้วการใช้ถ้อยค าสร้างความ

เกลียดชัง (Hate Speech) ก็จะเป็นสิ่งที่สามารรถควบคุมและหมดไปได้ส าหรับประชาชนทั่วไป

ในการรับข่างสารข้อมูลต่างๆ ควรกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับ หาเหตุผลต่อประเด็นปัญหาที่เป็น

ความเห็นต่างและใช้วิจารณญานใตร่ตรองในการประเมินข่าวสารต่างๆอย่างรอบคอบ เพ่ือจะได้

ไม่ตกเป็นเครื่องมือของความเกลียดชังและเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมต่อไป 

 

 

 


