สื่อมวลชนกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในยุคโซเชียลมีเดีย (Social Media)
ดร.ณัชชา พัฒนะนุกิจ
สาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารมาเป็นอันดับหนึ่ง We are social
และ Hootsuiteได้ทาการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต มือถือ โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มต่างๆ ของ
คนทั่วโลกออกมาเป็นรายงานที่ชื่อว่า ‘Digital in 2018’ พบสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยในยุค
ดิจิทัลจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเรา 57 ล้านคน (82% ของประชากร) มีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย51 ล้านคน
ประเทศไทยใช้เวลาสูงสุด เฉลี่ย 9 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ (9 ชั่วโมง 29 นาที) และบราซิล
(9 ชั่วโมง 14 นาที) ส่วนโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้เยอะที่สุดคือ Facebook (75%) การสารวจยังพบว่าคนไทยใช้
สมาร์ทโฟนใช้เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอสูงถึง 54%, ใช้แทนนาฬิกาปลุก42%, ใช้เช็คข่าวสาร26%, ใช้จัดตารางนัด
หมายหรือจดบันทึกสิ่งต่างๆ 25% (Brand Buffet, 2561: ออนไลน์ 2561)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนาเนอข่าว เพิ่ม
ช่ อ งทางที่ สื่ อ มวลชนสามารถรายงานข่ าวได้ อ ย่ างรวดเร็ ว ไม่ ว่ าจะเป็ น สื่ อ โซเชี ย ลมี เดี ย ต่ างๆ ทั้ งเฟซบุ๊ ก
(Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) พฤติกรรมในการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียส่งผลให้ “ทุกคนเป็นสื่อได้ ”
เพราะถูกออกแบบให้ใช้ง่ายบนโทรศัพท์มือถือ ทุกคนสามารถนาเสนอข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าสื่อดังกล่าวมีอิทธิพลเรื่องความเร็วของการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร (เทียนทิพย์ เดียวกี่,2559)นักวิชาชีพ
วงการสื่อมวลชนถือได้ว่าได้รับผลกระทบโดยตรงความรวดเร็วที่เกิดขึ้น ทาให้การเสนอข้อมูลข่าวสารไม่มีความ
รอบคอบเท่าที่ควร (เทียนทิพย์ เดียวกี่, 2559)
ปัญหาของการนาเสนอเนื้อหาข่าวสารในยุคดิจิทัล
จากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนในสังคมยุคดิจิตอลและลักษณะการทาข่าวแบบคอนเวอร์เจนซ์
เราจะพบว่าสาธารณชนมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆด้วยตนเองมีช่องทาง
เปิดให้ผู้รับสารกับองค์กรสื่อมีช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ (interactive)ทาให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงสื่อ
ได้หลากหลายประเภทและช่องทางมากขึ้นยุคข่าวสารไร้พรมแดนที่ผู้รับสารสามารถตัดสินใจเลือ กรับสารได้ตาม
ความพอใจของตนเอง (Active audience)(Little John, 1999)ท าให้ ก ารบริ โ ภคเนื้ อ หาข่ า วสารมี ค วาม
หลากหลาย องค์กรสื่อลดบทบาทของสื่อในการเป็นนายทวารข่าวสารหรือ Gatekeeper และบทบาทในการ
กาหนดสิ่งที่ประชาชนจะรับรู้ผ่านสื่อในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ เกิดการพัฒนารูปแบบข่าวและการเล่าเรื่องที่ใช้
เทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย มากขึ้ น จนเกิ ด การตั้ ง ค าถามเรื่ อ งจริ ย ธรรมจรรยาบรรณ ของสื่ อ สรุ ป ไว้ ดั ง นี้
(Kendyl Salcito, 2561: ออนไลน์, อิสรานิวส์,2558: ออนไลน์)
1. ความรวดเร็วและความหลากหลายของข้อมูลทาให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกิดข่าวลือ
เกิดความคิดเห็นที่ตรวจสอบไม่ได้
2. มีแรงกดดันให้สื่อบางสื่อลดเพดานจริยธรรมลงหันไปทาข่าวที่เต็มไปด้วยอารมณ์สีสันดึงเรตติ้งของ
ผู้ชม เพิ่มพื้นที่การขายข่าวเพื่อความอยู่รอดขององค์กร

1

3. สาธารณชนเริ่มตั้งคาถามตอบประเด็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การเข้าถึงข้อมูลหรือการนาข้อมูล
ที่มีอยู่ในออนไลน์มาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือขาดการอ้างอิงที่ถูกต้อง
4. เกิดความสับสนต่อการนิยามใครคือนักข่าวในเมื่อใครๆก็สามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูล
และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
5. ปัญหาจริยธรรมสื่อในปัจจุบันตกต่ามากขึ้น เช่น การนาเสนอข่าวเกินจริง ใส่ความคิดเห็น ตั้งตนเอง
เป็นผู้พิพากษาตีตราผู้ตกเป็นข่าว ไม่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์องค์กรกับส่วนรวม สาเหตุอาจ
เกิดจากคนในแวดวงวิชาชีพไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ หรือตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม(อิส
รานิวส์,2558: ออนไลน์)
จรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อมวลชน
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติ หรือประมวลมารยาทของผู้ประกอบอาชีพต้อง
เป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคมควบคุม (จรวยพร ธรณินทร์, 2554)
จริยธรรมสื่อมวลชน จึงหมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของสื่อมวลชน (สมสุข หินวิมาน และ
คณะ, 2557)
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน จึงหมายถึง หลักคุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพนักสื่อสารมวลชน
ทีม่ ารวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพ สร้างขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบอาชีพนัก
สื่อสารมวลชนให้มีความรับผิดชอบ
เสรีภาพบนความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อมวลชน
ข้อปฏิบัติสาคัญที่สื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบพึงกระทา ได้แก่ สื่อจะต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บนพื้ น ฐานของความเป็ น จริ งอย่ างละเอี ย ดรอบด้ าน และตรวจสอบอย่ างรอบคอบโดยพิ จารณาดู บ ริบ ทที่
เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นสื่อมวลชนจะต้องสร้างเวทีแห่งการแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเป็น
ช่องทางที่จ ะแสดงความคิดเห็ น ของสาธารณะสื่อมวลชนจะต้องเป็นตัวแทนของคนทุก ๆ กลุ่ มในสังคมและ
จะต้องนาเสนอเป้าหมายและคุณค่าของสังคมอย่างชัดเจน (กาญจนา แก้วเทพ, 2556)
Lasswell (1948) และ Wright (1974) (อ้างในอรอนงค์สวัสดิ์บุรีและพงศ์ภัทรอนุมัติราชกิจ ,2554)ได้
กล่ าวถึ งการทาหน้ าที่ ข องสื่ อ มวลชนว่ ามี บ ทบาทหน้ าที่ ในการสอดส่ อ งดู แ ล (Surveillance) และรายงาน
เหตุการณ์ในสังคมปทัสถานสื่อมวลชนตามทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (The social Responsibility
Theory) มีหลัก 3 ประการคือ
1. ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมและเลือกรับข่าวสาร
2. สื่อต้องมีอิสรภาพและเสรีภาพในการนาเสนอข่าว
3. สื่อต้องตระหนักถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
McQuail(1994 อ้างถึงใน พงษ์ วิเศษสังข์, 2554) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
มีอยู่ 5 ประการ ได้แก่
1. สอดส่องดูแล ระแวดระวัง เหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยสื่ อจะต้องตื่นตัวในการ
สอดส่องเหตุการณ์สาคัญ ๆ ป้องกันเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้น
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2. ประสานความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ความคิดเห็นในหลากหลายมิติ
3. สั่งสอน ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีทดี่ ีต่อสังคม
4. ให้ความบันเทิงถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
5. รณรงค์ท่ามกลางปัญหาเก่า ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายเป็นหน้าที่ของสื่อในการรวบรวมพลังและ
ผลักดันประชาชนให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ทางสังคมร่วมกัน สร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
หลักการสาคัญของทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสรุปได้ดังนี้ (พีระ จิระโสภณ, 2551)
5.1 สื่อมวลชนควรจะต้องยอมรับและปฏิบัติให้ลุล่วงในภาระหน้าที่ที่เป็นพันธกิจต่อสังคม
5.2 สื่อมวลชนจะต้องบรรลุถึงมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
5.3 สื่อมวลชนควรจะต้องควบคุมตนเองภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและสถาบันที่ธารงอยู่
5.4 สื่อมวลชนควรจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่อาจนาไปสู่อาชญากรรม ความรุนแรง หรือ
ความไม่สงบ หรือแสดงความก้าวร้าวต่อเชื้อชาติหรือศาสนาของชนกลุ่มน้อยในสังคม
5.5 สื่อมวลชนโดยทั่วไปควรจะเปิดกว้างและสะท้อนความหลากหลายของสังคม
5.6 สังคมและสาธารณะมีสิทธิที่จะคาดหวังการปฏิบัติในระดับมาตรฐานที่สูงของสื่อมวลชน
และการเข้าแทรกแซงอาจจะต้องถือว่าไม่เป็นเรื่องผิด หากเพื่อความดีงามของสาธารณะ
5.7 นักวารสารศาสตร์และนักวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องเป็นที่วางใจหรือเชื่อถือได้ของสังคม
เห็ น ได้ว่า มีนั กวิช าการได้กล่ าวถึงข้อปฏิบั ติที่ เป็น แนวทางความรับผิ ด ชอบของสื่ อ มวลชนอยู่อย่าง
มากมาย ส่วนใหญ่เน้นไปที่บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมในการนาเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนภายใต้เสรีภาพและ
ความรับผิดชอบ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในโซเชียลมีเดีย (Social Media)
ที่ผ่านมาในวงการวิชาการด้านสื่อมวลชนและวิชาชีพ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น ผ่านบทความวิชาการ
งานวิจัย บทสัมภาษณ์ หรือเวทีการประชุมสัมมนาวงการวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็น
แนวทางร่วมกันในการพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณกลุ่มคนที่ทางานในวงการสื่อมวลชน ผู้เขียนได้สรุปแนว
ทางการแก้ปัญหาทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้(สุทธิชัยหยุ่น (2555), วัฒนีภวู ทิศ (2556),การดาร่วม
พุ่ม (2557),ศิริวรรณอนันต์โท (2558),เทียนทิพย์ เดียวกี่ (2559)
1.ระดับองค์กรต่างๆที่ทาหน้าที่กากับดูแลสื่อมวลชนควรสร้างความตระหนักในเรื่องจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสื่อแก่ผู้ที่ทาหน้ าที่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเช่นการฝึกอบรมวิชาชีพสื่อมวลชนแก่ผู้ปฏิบัติงาน การ
ประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน (เทียนทิพย์ เดียวกี,่ 2559)
2. ระดับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมด้วยการเปิดโอกาสให้องค์กรหรือ
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบจริยธรรมจริยธรรมวิชาชีพของสื่อได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม(ศิ
ริวรรณอนันต์โท, 2558)
ทั้งนี้กระบวนการทางานระดับ ผู้บริหารในองค์ กรสื่อมวลชนควรมีการวางมาตรการการรับบุคคลเข้า
ทางานในองค์กร ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น และควรออกใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเมื่อกระทาผิดสามารถยึดคืนได้(วัฒนีภูวทิศ, 2556)

3

ส่วนระดับผู้ปฏิบัติการในองค์กรสื่อมวลชน ควรช่วยกันตรวจสอบการกรองข่าวสารก่อนออกสู่สาธารณะ
(เทียนทิพย์ เดียวกี่, 2559)ลดความเสี่ยงในผิดพลาดด้วยการประชุมโต๊ะข่าวในกองบรรณาธิการแสดงให้เห็นว่าได้
ผ่านกระบวนการถกเถียงแสดงความคิดเห็นร่วมกันมาแล้ว(การดาร่วมพุ่ม, 2557)
4.ระดับสถาบันการศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการต่าง ๆ มี ส่วนสาคัญที่จะเน้นย้าถึงความสาคัญของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชนในระบบการเรียนการสอนและควรปูพื้นฐานสร้างนักข่าวรุ่นใหม่
ตั้งแต่ระดับเยาวชนด้วย (สุทธิชัยหยุ่น, 2555)
บทสรุป
สื่อมวลชนกับ จริยธรรมและจรรยาบรรณในยุค โซเชียลมีเดีย (Social Media)เป็นเรื่องที่มีการถกมา
ตลอด ตราบเท่าที่การทาหน้าที่สื่อยังไม่สามารถสลัดเรื่องทุนนิยมออกไปได้ ก็ปฏิเสธได้ยากที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ไม่ ด้ านใดก็ ด้ านหนึ่ งที่ บ างครั้ งมี ผ ลต่ อ การท างานหน้ าที่ ข องสื่ อ จนเป็ น สิ่ งที่ ถ กมาตลอดเรื่ อ ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชน ปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็ น สื่ อ มวลชนหน่ ว ยงานการควบคุ ม การเข้ ามาเป็ น เจ้ าของสื่ อ ของนายทุ น รวมถึงการสร้างจิต ส านึ ก ด้า น
จริยธรรมและความรับผิดชอบให้กับสื่อมวลชน มีข้อบังคับที่ชัดเจนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสังคมสื่อที่
เอื้อต่อการสร้างกรอบจริยธรรม สื่อมวลชนให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งสังคม
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