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 วารสารอิศราปริทัศน์ฉบับนี้ เน้นเนื้อหาและประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะกับสื่อใหม่ (New Media and Public Interest) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาสังคมในทุก
ภาคส่วน ให้ความสำาคัญ และให้ความสนใจ และได้มีการประชุมพูดคุย เสวนาในหลายเวที
 สื่อใหม่กับความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสำาคัญ เพราะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับสาร ต่อสังคม และต่อประเทศชาติโดยรวม ในขณะเดียวกันสื่อใหม่
ก็ยังสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้เกือบทุกรูปแบบ ยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นอยู่ 
และวถิทีางของการอยูร่ว่มกนัของสงัคมในหลายรปูแบบ ดงันัน้สือ่ใหม ่สือ่ออนไลน ์จงึตอ้งให้
ความสำาคัญต่อการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง การตรวจสอบ กระบวนการทำาข่าวโดย
เฉพาะข่าวสืบสวนสอบสวน ความถูกต้องแม่นยำาของข้อมูล ข้อเท็จจริงที่นำาเสนอ จะต้องเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย จริยธรรมสื่อออนไลน์ จึงเป็นสิ่งที่สังคมทุกภาคส่วนเรียกร้อง สื่อและองค์กร
วิชาชีพสื่อที่มีหน้าที่กำากับดูแลให้สื่อใหม่ เป็นสื่อที่ให้ประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างแท้จริง
 เพื่อเป็นการรับรองผลงานทางวิชาการ ของนักวิชาการ นักวิชาชีพสื่อ และบุคคล
ทัว่ไปทีส่นใจจะเผยแพรผ่ลงานผา่นวารสารอศิราปรทิศัน ์คณะทำางานไดด้ำาเนนิการใหว้ารสาร 
อิศราปริทัศน์ ได้อยู่ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพในฐานข้อมูล TCI ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการและเป็นมาตรฐานสากลต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ์ 
บรรณาธิการวารสารอิศราปริทัศน์
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ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนกับการใช้สื่อใหม่ในสังคมยุคดิจิตอล
The responsibility of the media to the new media in society digital era

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร  มหาสินไพศาล*

บทคัดย่อ
 การศึกษานี ้มวัีตถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการใช้สือ่ใหม่กบัความรบัผดิชอบของสือ่มวลชน 
และศึกษาแนวทางการกำากับดแูลการใช้สือ่ใหม่กบัความรบัผดิชอบของสือ่มวลชนในยคุสงัคม
ดิจิตอล ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาจากแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้สื่อใหม่ สื่อมวลชน บทบาทความรับผิดชอบของสื่อมวลชน รวมถึง
แนวทางการกำากบัดแูลการใช้สือ่ใหม่ด้วยความรบัผดิชอบจาก บทความ บทสมัภาษณ์ แนวคดิ 
รายงานการวิจัย ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษา พบว่า สื่อมวลชนใช้สื่อใหม่ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข่าวสารไป
ยังประชาชนหรือผู้รับสารอย่างกว้างขวางและมีลักษณะของการใช้สื่อใหม่ในหลากหลายมิติ 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นมืออาชีพในการนำาเสนอข่าวสารท่ีสดใหม่และรวดเร็ว จึงนำาไปสู่
การสร้างมาตรฐานของความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางสื่อใหม่ท่ีมีพัฒนา
ทางการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
จะอยู่ในกรอบด้านกฎระเบียบและกฎหมาย ด้านสาธารณะ ด้านวิชาชีพและกรอบทางการ
ตลาด โดยมีแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและแนว
ปฏิบัติสิ่งใดควรทำาและไม่ควรทำามาใช้ในการกำากับดูแลกันเอง รวมถึงผู้รับสารก็ต้องสร้างให้
เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคมในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ เผย
แพร่ข่าวสารที่ได้รับมาอย่างรอบคอบและมีคุณภาพ 
 คำาสำาคัญ ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน สื่อใหม่ สังคมดิจิตอล

Abstract  
 This study aimed to examine the use of new media with the responsi-
bilities of the press, and study guidelines governing the use of new media and 
social responsibility of the media in the digital era. Used qualitative research 
methods with content analysis of theoretical concepts and documents; the 
use of new media, media roles and responsibilities of the press, the guidelines 

* ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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governing the use of new media responsibly ideas from articles, interviews, 
research reports, and legal documents
 The study found that media use a new media to convey and dissemi-
nate widely to the public or the audience in a variety of dimensions. In order 
to emphasis on professionalism in the presentation of news, fresh, fast. These 
are leading to the creation of standards of responsibility in disseminating new 
media channels because of communication technology changing. The responsi-
bility of the press is in the context of regulatory and legal framework for public 
and professional marketing. And the practices of using social media and the 
practice of the profession which should be and should not be used to supervise 
themselves. Meanwhile the receivers need to build the self-responsibility to 
others and to society in receiving information via new media and publications 
that have been carefully sourced and quality.
 Keyword responsibility of media, the new media, society digital 
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บทนำา
  การใช้สื่อใหม่กับความรับผิดชอบของสื่อมวลชน เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องตระหนัก
ถึงและให้ความสำาคัญตั้งแต่ เจ้าของทุนหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสือ่ องค์กรกำากบัดแูลในวิชาชพีและวชิาการ องค์กรด้านการเมอืง องค์กรด้านภาครฐั และ
องค์กรด้านภาคประชาชน และสร้างความร่วมมือทั้งในส่วนมาตรการป้องกันและการลงโทษ
การฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชนควรให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการ
ศึกษา ภาคประชาสังคม ชุมชนและผู้บริโภคสื่อร่วมกันทำาหน้าที่ตรวจสอบ และมีมาตรการ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วยความเข้มแข็ง ไม่ประนีประนอม รวมถึงการใช้กลไกทางสังคมเพื่อแสดงให้
เหน็ถงึการไม่ยอมรบัการกระทำาผดิของสือ่ ทัง้ในด้านการนำาเสนอความคดิส่วนตวัมากเกนิไป 
ข้อมูลเกินความเป็นจริงเพื่อสร้างความสนใจ รวมทั้งนำาเสนอภาพลามกอนาจาร ความรุนแรง
มากกว่าสื่ออื่น ขาดการกลั่นกรองข้อเท็จจริงและตรวจสอบแหล่งที่มา เป็นช่องทางในการนำา
เสนอข้อมูลโดยไม่คำานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นหรือสังคม 
 การพัฒนาของสื่อใหม่ (New Media) ได้กลายเป็นช่องทางสำาคัญท่ีผู้รับสารใช้ใน
การสื่อสารและกระจายข้อมูลระหว่างกัน โดยสามารถสื่อสารกันโดยตรง เสมือนกับว่าผู้รับ
สารที่เข้าถึงเทคโนโลยีสามารถทำาตัวเป็นสื่อมวลชน และสื่อใหม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถี 
ชีวิตทั่วไป ในเมื่อสื่อใหม่เป็นทั้งสังคมเทคโนโลยี เป็นสื่อบนพื้นที่สาธารณะ หรือเป็นพื้นที่
ส่วนตัว เทคโนโลยีการสื่อสารที่กำาลังผสมผสานกัน อย่างรวดเร็วเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสื่อใหม่
ในยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูป การหลอมรวมกันทางเทคโนโลยีได้เกิดขึ้น โดยที่องค์การที่มีระบบ
เครอืข่ายทีม่ศีกัยภาพสงูได้นำาระบบ เครอืข่ายต่าง ๆ  ต่อรวมเข้ากบัระบบสายโทรศพัท์ ระบบ
เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และการถ่ายทอดภาพทำาให้การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทำาได้อย่างรวดเร็วและเกิดภาวะของการขาดความรับผิดชอบในการเผยแพร่
ข่าวสารต่างๆ ออกไปสูผู่ร้บัสารคนอ่ืน ซึง่ปัญหานีก้ำาลงัเป็นทีถ่กเถยีงและหาแนวทางออกร่วม
กันทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 การกำาหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
นั้น รัฐบาลยังคงบทบาทในฐานะที่เป็นผู้กำาหนดนโยบายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สือ่สาร ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่ผูท่ี้เกีย่วข้องในระดบัปฏบัิตกิารจึงควรได้ร่วม
กนัวางแนวทางการในการใช้สือ่ใหม่บนความรบัผดิชอบร่วมกนัในหลายรปูแบบ อาท ิการกำากบั
ดูแลตนเอง การกำากับดูแลตนเองโดยชุมชนทางสังคม การกำากับดูแลตนเองโดยอินเทอร์เน็ต 
การกำากบัดแูลโดยกลไกทางเทคนคิ การออกกฎหรอืมาตรฐานโดยองค์กรท่ีมีอำานาจหรอืความ
เชีย่วชาญเฉพาะ และ/หรอืการกำากบัดแูลโดย มาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 การประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย (Asia Media Summit : AMS) 
จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีโดยสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (The 
Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development : AIBD) ครั้งที่ ณ เมืองมานาโด 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2556 ได้มีการอภิปรายหัวข้อ 
Dealing with Ethics: Are Existing Models Effective? การอภิปรายหัวข้อนี้จัดขึ้นเพื่อ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์เก่ียวกบัสถานการณ์ด้านจรยิธรรมสือ่ของประเทศต่าง ๆ  
เนื่องจากปัจจุบัน มีการเรียกร้องจากผู้ชมและผู้ฟังเพิ่มขึ้นด้านจริยธรรมสื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งรวมถึงหลักกฎหมาย การกำากับดูแลกันเองระหว่างผู้ประกอบอาชีพสื่อ และการควบคุม
ร่วมกันระหว่างรัฐกับส่ือ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และมีความจำาเป็นหรือไม่ที่จะต้อง
มีองค์กรที่เข้มงวดกว่านี้เพื่อบังคับใช้จริยธรรมสื่อ และรัฐควรมีบทบาทในระบบการควบคุม
ดูแลตนเองหรือไม่ อะไรที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่า Dr. Venkat Iyer นักกฎหมายและที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายสื่อแห่งมหาวิทยาลัย Ulster ประเทศอังกฤษ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความ
เห็นว่า การใช้กฎระเบียบรูปแบบเดียวกันในสื่อทุกประเภทในเรื่องของจริยธรรม ไม่น่าจะ
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นต้องหารือกันอย่างต่อเน่ือง เพื่อกำาหนดค่า
นิยมหรือความเชื่อหลักนำามาประยุกต์ใช้กับสื่อ หรือให้สื่อใช้ได้ โดย Ms Hashimi ประธาน
สมาคมกระจายเสียงเครือจักรภพอังกฤษ (CBA) และผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ HUM ของ
ปากีสถาน เห็นด้วยกับความจำาเป็นต้องกำาหนดหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมของสื่อมวลชน แต่
ยำ้าว่า จริยธรรมเป็นเรื่องของมโนสำานึกและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ซึ่งไม่สามารถควบคุม
ได้ด้วยเอกสารหรือนโยบายรัฐ
 การศึกษาเรื่องความรับผิดชอบของสื่อมวลชนกับการใช้สื่อใหม่ในสังคมยุคดิจิตอล
จึงต้องพิจารณาถึงความครอบคลุมและรอบด้านเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ และสามารถลดปัญหาความขัดแย้งของผูร้บัสารและผูส่้งสาร รวม
ถงึการสร้างความเข้มแขง็ในการประกอบวชิาชพีสือ่มวลชนในปัจจบุนั ทัง้ในด้านการคุม้ครอง
ผู้ประกอบวิชาชีพ หลักประกันในเรื่องของเสรีภาพ การบังคับใช้กฎหมาย การนำาเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่สร้างความขัดแย้ง การสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพสื่อ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
 1.ศึกษาทิศทางการใช้สื่อใหม่ของสื่อมวลชนในสังคมยุคดิจิตอล
 2.ศึกษาความรับผิดชอบของสื่อมวลชนกับการใช้สื่อใหม่ในสังคมยุคดิจิตอล
 3.ศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการใช้สื่อใหม่กับความรับผิดชอบของสื่อมวลชนใน
สังคมยุคดิจิตอล

ระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษา
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary research) โดยมี
วิธีการศึกษา ดังนี้
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 1.ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการใช้สื่อใหม่ สื่อมวลชน 
บทบาทความรับผิดชอบของสื่อมวลชน ฯลฯ
 2.ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อสมัยใหม่ในวิชาชีพสื่อมวลชน
 3.ศกึษาแนวทางการกำากบัดแูลการใช้สือ่สมัยใหม่ด้วยความรบัผดิชอบในหลากหลาย
วธิ ีจาก บทความ บทสมัภาษณ์ แนวคดิ รายงานการวจิยั ข้อกฎหมาย และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1.มกีารศึกษาแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้มีประสทิธภิาพและอยูบ่นพืน้ฐาน
ของความรบัผดิชอบในการใช้สือ่สมยัใหม่ เพือ่สามารถนำาไปใช้รณรงค์การใช้สือ่สมยัใหม่อย่าง
รู้เท่าทันและมีความถูกต้อง
 2.ทำาให้ได้ทราบแนวทางกำากับดูแลการใช้สื่อสมัยใหม่กับความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชนบนพื้นฐานจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน นำาไปสู่การสร้างกระบวนการจัดระบบ
และการกำากับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทิศทางการใช้สื่อใหม่ของสื่อมวลชน
 ความก้าวหน้าของสื่ออินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทำาให้
ผู้สื่อสารทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กรเกิดการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้มากขึ้นในเวลาที่
รวดเร็ว ทำาให้ส่ือมวลชนในประเทศไทยหันมาใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อใหม่เป็นช่องทางในการ
สื่อสารและเผยแพร่ข่าวสารมากยิ่งขึ้น โดยที่สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจุบันได้มีการ
จดัโครงสร้างกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ การรายงานข่าวผ่านสือ่ออนไลน์และโซเชยีลมเีดยี 
และสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนำารายการต่างๆ ไปเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ รวม
ถึงการรายงานข่าวผ่านทางเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการสื่อสารที่
ทำาให้ผู้สื่อสารทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน โดยจัดได้ว่าเป็นยุคของ 
การสื่อสารแบบ การสื่อสารใยแมงมุม หรือ Web Communication ดังแสดงในแผนภาพ
ต่อไปนี้
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ที่มา PECHA.VJ_Hunt Excellent in aspirations, 2011

 รูปแบบของการสื่อสารแบบใยแมงมุม หรือ Web Communication นั้น A เป็นผู้
ส่งสาร และ B เป็นผู้รับสาร โดยแสดงให้เห็นว่าผู้รับสาร B ไม่ได้ทำาหน้าที่เป็นผู้รับสารเพียง
อย่างเดยีวแต่ยงัสามารถเป็นผูส่้งสารได้ในขณะเดยีวกนัโดยผ่านช่องทางสือ่ต่างๆ ทีส่ามารถส่ง
สารได้ ซึง่ลกัษณะของการสือ่สารแบบใยแมงมมุนีจ้ะเชือ่มโยงถงึกนัไปเรือ่ย ๆ  โดยข้อมลูทีอ่ยู่
บนอินเทอร์เน็ตสามารถเป็นข้อมูลที่อยู่นิ่งไม่ต้องวิ่งเข้าไปหาผู้รับสารเสมอไป เพราะผู้รับสาร
สามารถวิ่งเข้ามาหาข่าวสารเองได้ ซึ่งทำาให้ผู้รับสารมีทางเลือกมากขึ้น และผู้รับสารสามารถ
มปีฏิกิรยิาตอบกลบัทัง้ด้านดแีละด้านลบทีร่วดเรว็มาก จากลกัษณะการสือ่สารทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปนี้ทำาให้เกิดทิศทางการใช้สื่อใหม่ของสื่อมวลชน PECHA.VJ_Hunt Excellent in aspira-
tions (2011) กล่าวไว้ดังนี้คือ สื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ให้บริการ เนื้อหาข่าวและมี
เนื้อที่สำาหรับการโฆษณาออนไลน์ด้วย หรือจะอ่านหนังสือพิมพ์แบบ e-Newspaper ได้โดย
ผ่านอุปกรณ์ดิจิตอล และสื่อวิทยุก็กลายเป็นโทรทัศน์หรือเป็นเคเบิลทีวี โดยผู้รับสารสามารถ
ฟังรายการวทิยจุากเวบ็ไซต์ หรอืชมผ่านโทรทศัน์ได้ ในขณะเดยีวกนัโทรทศัน์เองกร็ายงานข่าว
ท้ังโทรทัศน์และก็ออกอากาศทางวิทยุ รวมถึงสามารถชมรายการสดๆ ทางอินเทอร์เน็ตเป็น
ลักษณะของการหลอมรวมเทคโนโลยีด้านสื่อ (Technological Convergence Media) รวม
ถึงสื่อโทรทัศน์ก็สามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ช่องต่างๆ ผู้รับสารสามารถ
เลอืกข่าวสารได้ตามความต้องการ และในปัจจบุนัโทรทศัน์ในประเทศไทยได้เข้าสูร่ะบบ Digital 
TV ถือเป็นการเปลีย่นแปลงวงการโทรทศัน์ครัง้สำาคญัเป็นการควบรวมอปุกรณ์ของสือ่มวลชน
เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับยุคของ News Media Technology 
 สื่อใหม่นั้นเป็นสื่อที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนแต่หากการ
สื่อสารนั้นรวดเร็วมากเกินไปอาจทำาให้เกิดความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
ได้ง่าย ซึง่บ่อยครัง้ทีส่ื่อมวลชนโพสต์ข้อความผ่านโซเชยีลมเีดยีเพือ่หวงัให้ข้อมลูไปถงึผูร้บัสาร 
ให้รวดเร็วกว่าสำานักข่าวอื่นๆ โดยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ก็อาจส่งผลเสียได้
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อย่างรวดเร็ว เพราะทันทีที่มีการโพสต์ ก็จะมีการแชร์ข้อความต่อไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน 
สื่อมวลชนยุคส่ือใหม่จึงต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะความรู้ให้รอบด้านมากข้ึน โดยท่ีนัก
สื่อสารมวลชนควรต้องการเรียนรู้ขอบเขต พลังอำานาจและข้อดี-ข้อเสียของสื่อใหม่ถือเป็นสิ่ง
สำาคญัทีส่ือ่มวลชนจะสามารถเตรยีมความพร้อมและรบัมือกบัการทำาหน้าท่ีสือ่มวลชนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและเกิดความน่าเชื่อถือในการใช้สื่อใหม่ (nititep_Journalism, สื่อมวลชน
กับการเตรียมความพร้อมรับสื่อใหม่, 2556 )
 สขิเรศ ศริากานต์ นกัวชิาการอสิระด้านนวิมเีดยีและสือ่สารมวลชน (2555) ได้ศกึษา
พบว่า จุดอ่อนของสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารของไทยคือ “ไร้ทิศทาง” ไม่มีแผนพัฒนาใน
อนาคต ควรมีการวางให้เป็นระบบ 3-5 ปี, 5-10 ปี, 10-20 ปี ว่าจะก้าวไปเช่นไร ซึ่งสื่อยุค
ใหม่มลีกัษณะทีเ่ฉพาะเจาะจง และด้วยเทคโนโลยกีารสือ่สารระบบดจิติอลทำาให้การนำาเสนอ
ข้อมูลผ่านสือ่ใหม่มมีติเิชงิซ้อนได้มากขึน้ สามารถนำาเสนอภาพนิง่ เสยีง ข้อความ และสามารถ
ลิงก์ไปยังข้อมูลอื่นๆ ได้อีก

การใช้สื่อใหม่กับความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
 สำาหรับเรื่องการใช้สื่อใหม่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนน้ัน  
จักร์กฤษ เพิ่มพูล (2556) กล่าวไว้ว่า การทำาความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนน้ันจะ
ต้องทำาความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนก่อน เพราะเมื่อพูดถึงสิทธิ 
เสรีภาพ แต่เพียงประการเดียว ก็อาจตีความได้ว่า สื่อมวลชนมีสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา ๔๕ อย่างไร้ขอบเขต และอาจมีมากกว่าผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ใน
สังคม แต่แท้จริงแล้ว สื่อมวลชนไม่สามารถใช้พื้นที่สาธารณะในการนำาเสนอข่าวสาร ข้อมูล 
หรือวิพากษ์วิจารณ์ ตามความต้องการ โดยไม่มีความรับผิดชอบและคำานึงถึงผลกระทบต่อ
บุคคลอื่นได้เลย
 สื่อมวลชนจะเป็นกลุ่มวิชาชีพที่จะถูกผู้รับสื่อวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาท หน้าที่ รวม
ถึงจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่บีบบังคับ ล่อแหลม และ
ละเอียดต่อส่วนรวม เนื่องด้วยบทบาท “สื่อต้องรับผิดชอบต่อสังคม”. ยกตัวอย่างเช่น การนำา
เสนอ (ข่าวไทยรัฐออนไลน์ 5 มี.ค. 2557) นำาเสนอ “ภาพข่าว” ความเศร้าเสียใจของพ่อแม่
ผู้สูญเสียลูก จากเหตุรุนแรงทางการเมือง หรือการเผยแพร่ภาพข่าวเหยื่อถูกข่มขืน ถือเป็น
กรณีศึกษาที่หลายคนหยิบยกมาพูดถึง “บทบาทและจริยธรรมสื่อ” ว่าสมควรหรือไม่ กับการ
ปล่อยภาพข่าวที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในภาพข่าวนั้น เพื่อเรียกเรต
ติง้... ซึง่ในวชิาชพีสือ่สารมวลชน แม้ว่าจะมข้ีอจำากดัเรือ่งเวลา แนวทางการปฏบิตังิานของกอง
บรรณาธิการ ซึ่งยังคงต้องคัดสรร ทั้งประเด็นที่ดีและภาพที่ดีออกไป เพื่อยกระดับสังคมอยู่
เสมอ แต่ด้วยสังคมออนไลน์นั้นผู้รับสารจะมีความสนใจเปิดรับข่าวสารจากสื่อลดลงเพราะ
สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่เร็วกว่า ทำาให้สื่อหลายแห่งมักแชร์ภาพ หรือข้อความ ในเชิง
ความรูส้กึ เพือ่ให้เพจของสำานกัสือ่นัน้ๆ เป็นกระแส ซึง่ในหลกัวชิาชพีสือ่มวลชนนัน้มกีารวาง
กรอบของการรบัผดิชอบของสือ่อย่างชดัเจน ดงัที ่Denis et al. (1989 quoted in McQuail, 
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2005) ได้สรุปกรอบที่ส่งผลการรับผิดรับชอบของสื่อ 4 ประการ ได้แก่ 
 1. กรอบทางด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Frame of Law and Regulation) 
หมายถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของ
สื่อมวลชน กฎหมายเกี่ยวกับสื่อใหม่ ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือนำาไปใช้กับสื่อ
ใหม่ ได้จำานวนหลายฉบับ 
 2. กรอบการรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Frame of Public Responsibility) มาจาก
แนวคิดที่เชื่อว่าสื่อได้รับความไว้วางใจให้ทำาหน้าที่แทนประชาชน สื่อจึงต้องรับผิดชอบต่อ
ประชาชน เช่น ต้องรับผิดชอบกับการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น หมิ่นประมาท 
ละเมดิต่อชือ่เสยีง เกยีรตยิศ และทางทำามาหาได้ของบุคคลอ่ืน ละเมิดอำานาจศาล การนำาเสนอ
ข่าวสารที่สร้างความขัดแย้ง หรือส่งผลกระทบกับสาธารณชนทั้งในระดับสังคมและประเทศ 
รวมถึงการรับผิดชอบกับการนำาเสนอข่าวสารที่สร้างสรรสังคมและสร้างความเจริญก้าวหน้า
 3. กรอบการรับผิดชอบในทางวิชาชีพ (Frame of Professional Responsibility) 
หมายถึง มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเป็นมืออาชีพของสื่อมวลชน จริยธรรมในวิชาชีพ 
ได้แก่ วิธีการหาข่าว วิธีการสื่อข่าว เขียนข่าว การรายงานข่าว ความเที่ยงธรรมและความเป็น
ภววิสัยในการรายงานข่าว การใช้แหล่งข่าวปิด การรับของขวัญจากแหล่งข่าว การไม่แสดง
ตัวว่าเป็นนักข่าวขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือแสดงตัวเป็นนักข่าวเพื่อใช้อภิสิทธ์ิ หลีกเลี่ยงความ
ผิด การขัดกันในด้านผลประโยชน์ สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน การนำาเสนอข้อมูลที่
กระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจ การเสนอข่าวที่พาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์
 4. กรอบทางการตลาด (The Market Frame) หมายถึง การอยู่รอดทางธุรกิจของ
ส่ือ การตอบสนองต่อผูบ้รโิภค ซึง่ต้องอยูใ่นกรอบของคณุลกัษณะสำาคญัในการผลติสือ่ภายใต้
ทฤษฎีทางการตลาด McManus (1994) กล่าวถึง คุณภาพและคุณค่าของสื่อถูกกำาหนดโดย
ผู้บริโภค ตลาดจะมีความยืดหยุ่นและมีระบบแก้ไข แรงจูงใจของผู้ผลิตสื่อ การผลิตสิ่งใหม่ๆ 
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบการใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภค
มอีสิระทีจ่ะเลือกสินค้า บรกิารตามความต้องการ ดงันัน้ ธรุกจิจงึต้องปรบัตวัให้อยูร้อดได้ภาย
ใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
 ในกรอบมาตรฐานความรบัผดิชอบท้ังทางกฎหมาย สาธารณะ วชิาชีพ และการตลาด 
ล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญที่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนควรได้ตระหนักถึงและมีการดำาเนินการ
อย่างสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกนัเพือ่สร้างความมัน่คงและความมัน่ใจในวชิาชพีจากผูเ้กีย่วข้อง 
อนันำาไปสูค่วามพยายามในการหาแนวทางการกำากบัดแูลการใช้สือ่ใหม่ให้เป็นไปอย่างมีทศิทาง
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

แนวทางการกำากับดูแลการใช้สื่อใหม่กับความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
 Potter, J. W. (2011.) กล่าวว่า ความรบัผดิชอบของสือ่มวลชนนอกจากจะรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตัหิน้าที ่(Responsibility) ของการทำาหน้าทีเ่ป็นสนุขัเฝ้าบ้าน (Watch Dogs) เป็น
ช่องทางการแสดงความคิดเห็น เป็นแหล่งให้ความรู้และให้ความบันเทิงแล้วนั้น สื่อมวลชนยัง
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ต้องมีความรบัผิดชอบถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสงัคมจากการปฏบิตัหิน้าที ่(Accountability) 
น้ัน ซึ่งหากสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรับผิดชอบก็อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อ
สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบ่อยครั้งที่อิทธิพลทางเศรษฐกิจ และการเมืองทำาให้สื่อปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณสื่อ นอกจากนี้ Pitner, S., (2009) ยังกล่าว
ไว้ว่าความรับผิดชอบของสื่อมวลชนจะเกิดจากความรับผิดชอบของประชาชนผู้รับสารด้วย
เหมือนกัน ประชาชนจำาเป็นต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากตามธรรมชาติของ
มนุษย์หากไม่มีข้อมูลความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาเป็นสิ่งเร้าแล้ว ความอยาก ความต้องการใน
ชีวิตก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้น ดังนั้น การวิเคราะห์ในผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของสื่อมวลชน ประชาชนผู้รับสารควรต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อประกอบความเข้าใจ
 ความรบัผิดชอบ (Responsibility and accountability) สือ่มวลชนมอียู ่5 ประการ
ของ McQuail,D. (1994) ดังนี้คือ
 1. สอดส่องดูแล ระแวดระวัง เหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนแล้ว
รายงานให้ประชาชนได้รับทราบ (Surveillance of the environment) สำาหรับการเตรียม
พร้อมในการรับมือและป้องกันเหตุการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 2. ประสานความคิดเหน็จากภาคส่วนต่างๆ ในสงัคมเกีย่วกบัประเดน็สำาคญัทีส่ือ่เลอืก
นำาเสนอ (Cooperation parts of society) เพือ่ให้ผูร้บัสารได้รบัรูค้วามคดิเหน็ทีห่ลากหลาย
มิติประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นที่เปิดรับจากสื่อ
 3. สั่งสอน ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และประเพณี (Transmission of social 
heritage) สื่อทำาหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อมรดกทางสังคม 
 4. ให้ความบนัเทงิ (Entertainment) เป็นหน้าทีข่องสือ่ เพือ่การจรรโลงใจและจรรโลง
สังคม ให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการดำารงชีวิตด้วย ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์
 5. รณรงค์ (Mobilization) ถอืเป็นหน้าทีข่องสือ่ในการทำาหน้าทีใ่นการรวบรวมพลงั
และผลกัดนัประชาชนจำานวนมากให้เกดิทศันคต ิและพฤตกิรรมทีส่ร้างสรรค์ทางสงัคมร่วมกนั 
 ความรบัผดิชอบ (Responsibilities) ของสือ่มวลชนต้องปฏบัิตติามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของความถูกต้อง ครบถ้วน เที่ยงตรง และเป็นกลาง ดังนั้น การที่ประชาชนผู้รับสาร
ได้ตระหนกัรูถ้งึหน้าที ่ความรบัผิดชอบ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากสือ่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
ไม่รับผิดชอบแล้ว ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้สื่อต้องพัฒนาตนเองแล้ว สื่อยังสามารถส่งเสริมให้
สังคมพัฒนาได้อย่างมั่นคงอีกด้วย
 จรยิธรรมสือ่เป็นอีกหนึง่วิธีการในกำากบัดแูลการใช้สือ่ใหม่ของสือ่มวลชนทีถ่กูนำามาใช้
และเป็นประเด็นที่ถูกถามถึงบ่อยครั้ง ซึ่งจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน หรือของสื่อมวลชน 
หมายถึง ความประพฤติที่ควร ความถูกต้องที่มีกฎเกณฑ์ของสื่อมวลชนตามแต่ประเภทของ
งานซึ่งต่างฝ่ายต่างมีจริยธรรมของตนเอง เช่น หนังสือพิมพ์ก็มีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ทำาหน้าที่ดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งได้มีการประกาศ
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ใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2541
 จริยธรรมเป็นเรื่องของความสมัครใจที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ท่ีได้วางไว้เป็นบรรทดัฐาน หรอืเป็นการชีแ้นะให้สือ่มวลชนกระทำาในสิง่ทีส่มควรกระทำา
อย่างยิ่งตามหลักจริยธรรมเป็นข้อบังคับ แต่ไม่ใช่กฎหมายแต่อย่างใด ไม่มีบทลงโทษเหมือน
กฎหมาย แต่สูงกว่ากฎหมาย ซึ่ง จักร์กฤษ เพิ่มพูล กล่าวไว้ว่า ความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
(ethics) เป็นความรบัผดิชอบทีต้่องใช้จติสำานกึ พจิารณาและใคร่ครวญถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิ
ขึ้นกับผู้ทีเ่ป็นข่าว ญาติพี่น้อง และครอบครัว ในแง่ของการกำากับ ดูแลและควบคมุผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมนั้น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะเป็น
องค์กรหลักในการควบคุมการทำางานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวชิาชพีกำาหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้สมาชกิใช้เป็นแนวทางปฏบิตัใินการทำางาน 
นอกจากน้ียงัได้มกีารจัดทำาคู่มอืแนวทางการกำากบัดแูลและจรยิธรรมของสือ่มวลชนที ่กสทช.
ได้จดัทำาและเผยแพร่ โดยมลีกัษณะของการสร้างกรอบ Do and Don’t เพือ่สร้างเป็นแนวทาง
ให้กบัผูป้ระกอบวชิาชพีได้ยดึถอืและปฏบิตัร่ิวมกนัของบคุคลในสาขาอาชพีต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสื่อมวลชนที่สังคมเรียกร้องความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรมสูง
 ศริวิรรณ อนนัต์โท และคณะ (2553) ได้ศกึษาวิจัยเรือ่งจรยิธรรมในวิชาชีพสือ่มวลชน 
พบว่า สื่อมีปัญหาจริยธรรมมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันนั้นสื่อมวลชนได้พยายามที่จะพัฒนา
จรยิธรรมของตนเอง และการมอีงค์กรสือ่เพิม่ขึน้จำานวนมากนำาไปสูปั่ญหาจากผูป้ระกอบการ
และผู้ปฏิบัติ การละเมิดจริยธรรมของสื่อมีสาเหตุจากการไม่มีเกณฑ์ด้านจริยธรรมท่ีชัดเจน 
การดำาเนินธุรกิจส่ือแบบทุนนิยม และการบิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีสื่อที่เป็นสมาชิกสมาคม
วชิาชพีกม็กัไม่อาจควบคมุกนัเองได้ กระบวนการตรวจสอบมกัไม่ค่อยเคร่งครดันกั ยงัมรีะบบ
พรรคพวก ระบบอุปถัมภ์ และความเกรงใจระหว่างสื่อด้วยกัน กฎหมายไม่มีมาตรการบังคับ 
นอกจากนี้ยังเห็นต่างกันเรื่องความจำาเป็นในการเข้าเป็นสมาชกสมาคมวิชาชีพสื่อ สื่อมวลชน
ส่วนใหญ่ต้องการใช้มาตรการควบคมุตนเองเพราะย่อมเข้าใจธรรมชาตขิองสือ่ด้วยกนั และควร
ปราศจากการแทรกแซงของภาครัฐ และควรมีจริยธรรมแยกตามแขนงวิชาชีพและประเภท
ของสื่อ

ผลการศึกษา
 การใช้สือ่ใหม่กบัความรบัผดิชอบของสือ่มวลชนในยคุสงัคมดจิติอลเป็นเรือ่งทีห่ลาย
ฝ่ายต้องตระหนกัถงึและให้ความสำาคญัตัง้แต่ เจ้าของทนุหรอืเจ้าของธรุกจิ ผูป้ฏบิตังิานหรอืผู้
ประกอบวิชาชพีด้านสือ่ องค์กรกำากบัดแูลในวชิาชพีและวชิาการ องค์กรด้านการเมอืง องค์กร
ด้านภาครฐั และองค์กรด้านภาคประชาชน และสร้างความร่วมมอืทัง้ในส่วนมาตรการป้องกนั
และการลงโทษการฝ่าฝืนจรยิธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพสือ่มวลชนควรให้หน่วยงานภาครฐั 
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ชุมชนและผู้บริโภคสื่อร่วมกันทำาหน้าที่ตรวจสอบ และ
มีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วยความเข้มแข็ง ไม่ประนีประนอม รวมถึงการใช้กลไกทางสังคม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการกระทำาผิดของสื่อ ซึ่งปัญหาการใช้สื่อใหม่ที่อาศัยช่อง
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ทางเทคโนโลยี และช่องว่างทางกฎหมาย ผนวกกับความหย่อนยานของรัฐ เปิดช่องทางขาย
สนิค้าโฆษณาเกินจรงิ ปลุกป่ันยยุงให้เกดิความเกลยีดชงั รายการล่อแหลมขดัต่อศลีธรรม โดย
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้อาจมคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ย ๆ  หากภาครฐัและผูเ้กีย่วข้องไม่ร่วมมอืกนัจดั
ระเบยีบให้ชดัเจนและถกูต้องตามกรอบกฎหมาย หรอืการหามาตรการกบัสภาวชิาชพี หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่พลเมือง การปรับตัวในการเสพ
สือ่ การวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสาร เพือ่ไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ของสือ่สารในปัจจบุนั โดยประชาชนส่วน
ใหญ่เหน็ว่าสือ่มวลชนมกัใช้อนิเทอร์เนต็ในการนำาเสนอความคดิส่วนตวัมากเกนิไป ข้อมลูเกนิ
ความเป็นจรงิเพือ่สร้างความสนใจ รวมทัง้นำาเสนอภาพลามกอนาจาร ความรนุแรงมากกว่าสือ่
อื่น ขาดการกลั่นกรองข้อเท็จจริงและตรวจสอบแหล่งที่มา เป็นช่องทางในการนำาเสนอข้อมูล
โดยไม่คำานงึถงึความเสยีหายทีจ่ะเกดิข้ึนกบัผูอ้ืน่หรอืสงัคม อย่างไรกต็ามประชาชนมีความเหน็
ในเชิงบวกว่าสื่อมักนำาเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ รักษาสมดุลหรือประนีประนอม
ระหว่างประโยชน์ของเจ้าของสื่อและความเป็นวิชาชีพของตนได้ และมักช่วยปกป้องสิทธิ
มนุษยชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส
 นอกจากนี้ สื่อมวลชนถือเป็นส่วนหน่ึงของกระจกสะท้อนสภาพของสังคมและเป็น
ช่องทางสำาคัญในการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม รวมถึงการสร้าง
อตัลกัษณ์ของชาต ิโดยทีเ่มือ่สือ่มวลชนนำาเสนอข้อมลูข่าวสารออกมาในลกัษณะใดจะสะท้อน
สภาพสงัคมออกมาในลกัษณะนัน้ๆ เช่น มกีารใช้สือ่เป็นเครือ่งมอืในการถ่ายทอดความรนุแรง 
ความขัดแย้ง ค่านิยมวัยรุ่นและวัฒนธรรมต่างชาติ ก็จะเกิดการไหลของข้อมูลข่าวสารในวง
กว้างและมคีวามรวดเรว็ ผูร้บัสารจะได้รบัรูถ้งึภาพทีป่รากฏต่างๆ ซึง่สะท้อนมมุมองทางสงัคม
ในขณะนั้นๆ ได้ ทำาให้เกิดเป็นกระแส “ฟีเวอร์” ในหลายเหตุการณ์ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
ดารา นักร้อง การกีฬา การเลียนแบบ ซึ่งปรากฏในสื่อใหม่ต่างๆ
 การสร้างมาตรฐานของความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางสื่อใหม่ที่
มพีฒันาทางการของเทคโนโลยกีารสือ่สารทีก้่าวหน้าเปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยความรบัผดิ
ชอบของสือ่มวลชนนีอ้ยูใ่นกรอบด้านกฎระเบยีบและกฎหมาย กรอบความรบัผดิชอบในด้าน
สาธารณะ กรอบความรับผิดชอบในด้านวิชาชีพและกรอบทางการตลาด โดยมีแนวปฏิบัติใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ขององค์กรสือ่มวลชนมาใช้ในการกำากบัดแูลกนัเองและให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้ตระหนกัถงึ
จรยิธรรมวชิาชพีสือ่มวลชนในการประกอบอาชพีเพือ่เป็นบรรทดัฐานว่าสิง่ใดควรทำาและสิง่ใด
ไม่ควรทำาโดยได้ขยายผลการสร้างมาตรฐานดงักล่าวไปสูส่ถานศกึษาและเยาวชนท่ีกำาลงัศกึษา
ในวชิาชพีทีเ่กีย่วข้อง โดยมุง่ให้เยาวชนเตบิโตและออกมาประกอบวชิาชพีสือ่ด้วยความรบัผดิ
ชอบและมจีรยิธรรมต่อไป เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องในอนาคตทีป่ระเทศไทยจะได้มพีฒันาสู่
สากลมากขึน้และมกีารเพิม่ขึน้ของสือ่ต่างประเทศและผูป้ระกอบวชิาชีพสือ่ต่างประเทศจะเข้า
มาในประเทศมากขึ้นทั้งในช่องทางสื่อหลักและสื่อใหม่ 
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 ดังนั้น ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนกับการใช้สื่อใหม่ในยุคสังคมดิจิตอลนั้น ถ้า
พิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้

แผนภาพ แสดงกรอบความรับผิดชอบของสื่อมวลชนกับการใช้สื่อใหม่ในยุคสังคมดิจิตอล

 การสร้างจริยธรรมและการกำาหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของสื่อและการกำากับ
ดูแลกันเองของสื่อจึงเป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นและเร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์โลกรอบตัว 
สำาหรับผู้รับสารก็ต้องสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคมโดยรวม
ในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ด้วยการคัดเลือกข่าวสาร แหล่งข่าวสารที่เชื่อถือได้ มีการ
ตรวจสอบและพจิารณาผลกระทบในหลายมติ ิจดุมุง่หมายของการเผยแพร่ข่าวสารทีไ่ด้รบัมา
อย่างรอบคอบและมีคุณภาพ โดยอาจพิจารณาความรับผิดชอบของสื่อมวลชน ผู้รับสารและ
ผู้ส่งสารกับกรอบมาตรฐานที่เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในวิชาชีพสื่อมวลชน 
 สรุปได้ว่าปัจจุบันสื่อมวลชนได้หันมาใช้สื่อสมัยใหม่ในการถ่ายทอดและเผยแพร่
ข่าวสารไปยังประชาชนหรือผู้รับสารอย่างกว้างขวางและมีลักษณะของการใช้สื่อในหลาก
หลายมติ ิทัง้สือ่สิง่พมิพ์และสือ่ภาพเคลือ่นไหว โดยมุง่เน้นให้เกดิความเป็นมอือาชพีในการนำา
เสนอข่าวสารที่สดใหม่และรวดเร็วซึ่งนำาไปสู่การสร้างมาตรฐานของความรับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข่าวสารในช่องทางสื่อใหม่ที่มีพัฒนาทางการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนี้อยู่ในกรอบด้านกฎระเบียบ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี

ความรู้เท่าทันสื่อของผู้รับสาร

ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน 
ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

จริยธรรมของความถูกต้อง  
ครบถ้วน เที่ยงตรง และเป็นกลาง

กรอบทางด้านกฎระเบียบ 
และกฎหมาย

กรอบทางการตลาด
คุณภาพและคุณค่าของสื่อ 
ถูกกำาหนดโดยผู้บริโภค

กรอบการรับผิดชอบในทาง
วิชาชีพและจริยธรรม

กรอบการรับผิดชอบ 
ต่อสาธารณะ ต่อประชาชน 

ทั้งในระดับสังคมและประเทศ
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และกฎหมาย กรอบความรับผิดชอบในด้านสาธารณะ กรอบความรับผิดชอบในด้านวิชาชีพ
และกรอบทางการตลาด โดยมีแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนและแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชนมาใช้ในการกำากับ
ดแูลกันเองและให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องได้ตระหนักถึงจรยิธรรมวชิาชีพสือ่มวลชนในการประกอบอาชีพ
เพื่อเป็นบรรทัดฐานว่าสิ่งใดควรทำาและสิ่งใดไม่ควรทำาโดยได้ขยายผลการสร้างมาตรฐานดัง
กล่าวไปสู่สถานศึกษาและเยาวชนที่กำาลังศึกษาใน คณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และขยายผลลงไปสู่ธุรกิจ โดยมุ่งให้การประกอบวิชาชีพสื่อเป็นไปด้วยความ
รับผิดชอบและมีจริยธรรม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในอนาคตที่ประเทศไทยจะได้มีพัฒนา
สู่สากลต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ควรที่จะมีการ
พจิารณาถงึบทบาท ความรบัผดิชอบและการสร้างจรยิธรรมสือ่ร่วมกนัตามกรอบความรบัผดิ
ชอบและมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้คือ 
 1.ผู้ใช้สื่อใหม่หรือผู้ผลิตสื่อใหม่ควรกำาหนดหรือให้ข้อมูลของบทบาทหน้าที่ในการ
สร้างสรรค์และจรรโลงสังคมของการใช้สื่อ โดยอาจสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มวิชาชีพสื่อ
และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ส่ือมวลชนต้องสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มวิชาชีพเพื่อป้องกันการแทรกแซงของ
องค์กรทำาให้การใช้ส่ือใหม่ขาดความรบัผดิชอบจากมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี
  3. ควรมกีารให้ความรูแ้ละส่งเสรมิจรยิธรรมในวชิาชพี รวมทัง้การกำากบัดแูลกนัเอง
เพื่อยกมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง
 4. ควรใช้มาตรการกำากับดูแลการใช้สื่อใหม่ร่วมกัน ทั้งการกำากับดูแลตนเองของ
สื่อมวลชน การกำากับดูแลโดยรัฐ การกำากับดูแลโดยองค์กรกลาง บนความน่าเช่ือถือและมี
ความไว้วางใจกัน
 5.สร้างกลไกของการควบคุมและดูแลการใช้สื่อใหม่ตามกรอบความรับผิดชอบและ
จรรยบรรณาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เข้มข้น โดยให้มีข้อกำาหนดที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 6.สร้างความร่วมมือและบูรณาการการส่งเสริมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณาใน
การประกอบวิชาชีพสื่อให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับ บุคคล ชุมชน สังคมและระดับประเทศ



วารสารอิศราปริทัศน์ 20

เอกสารอ้างอิง
สถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (The Asia-Pacific Institute for 

Broadcasting Development : AIBD) การประชมุสุดยอดด้านส่ือสารมวลชนแห่ง
เอเชีย (Asia Media Summit  : AMS) โณ เมืองมานาโด สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2556.

จักร์กฤษ เพิ่มพูล. 2551. กฎหมายสื่อมวลชน. สืบค้นจาก http://www.thaimedialaw.
org/index.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557.

คณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชน สทิธเิสรภีาพและการคุม้ครองผูบ้รโิภค วฒุสิภา ร่วมกบั สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ 
มลูนธิฟิรดีรคิ เอแบร์ท จัดสมัมนาในหวัข้อ สือ่และประชาธปิไตยในวกิฤต : บทบาท
และความรับผิดชอบของสื่อ? เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 . 

บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ. 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชา นท. 2107 กฎหมายและ
จริยธรรมการ สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก. 

Nititep_Journalism#10. 2556. สือ่มวลชนกบัการเตรยีมความพร้อมรบัสือ่ใหม่. สบืค้นจาก 
http://www.oknation.net/blog/nititepk)

PECHA.VJ_Hunt Excellent in aspirations. 2011. สื่อเก่า (Traditional Media) ปะทะ
กบั สือ่ใหม่ (New Media) จะเกดิอะไรขึน้ สบืค้นจาก http://tarbby.wordpress.
com/2011/06/01)

สิขเรศ ศิรากานต์. 2555. สื่อไทย ยุคปรับตัวเมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคนข่าว. สืบค้นจาก 
http://m.dailynews.co.th/Article.do?contentId=136662.

ศิริวรรณ อนันต์โท และคณะ. สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2553. 
จริยธรรมใน วิชาชีพสื่อมวลชน. สืบค้นจากhttps://th.th.facebook.com/
ThailandResearchFund/ posts/ McQuail, Denis. 2005. McQuail’s Mass 
Communication Theory. (5th ed). London : Sage.

McQuail, Denis. 2003. Media Accountability and Freedom of Publication. 
London: Sage. 

McQuail, D., 1994. Mass Communication Theory (3rd ed). London: SAGE 
Publication Ltd.

Potter, J. W., (2011). Media Literacy (5th ed). Los Angeles, CA: SAGE Publica-
tion Ltd.

 Pitner, S., 2009. What is the Social Responsibility Theory? สืบค้นจาก http://
www.suite101.com/ content/ what-is-the-social-responsibility-theory-
a118662 



ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ.255721

*บรรณาธิการสำานักข่าวอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

กระบวนการทำาข่าวสืบสวนการตรวจสอบทรัพย์สิน 
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองในสื่อออนไลน์ 

 : ศึกษากรณีเว็บไซต์สำานักข่าวอิศรา

เสนาะ สุขเจริญ*

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 การทำาข่าวสืบสวน (Investigative Reporting) เพื่อตรวจสอบบุคคลสาธารณะถือ
เป็นหน้าทีป่กตขิองส่ือมวลชน กระนัน้การทำาข่าวสบืสวนการตรวจสอบการถอืครองทรพัย์สนิ
ของนักการเมืองก็อยู่ในวงจำากัดเฉพาะหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ต่อมาในช่วงปี 2553 
หนังสือพิมพ์ประชาธุรกิจเปลี่ยนโยบายการนำาเสนอข่าวโดยเน้นข่าวทางด้านธุรกิจการตลาด
ทำาให้ข่าวสืบสวนหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ช่วงเวลาต่อเนื่องกันบริษัท 
มติชน จำากัด (มหาชน) หันมารุกธุรกิจสื่อออนไลน์โดยจัดตั้งกองบรรณาธิการมติชนออนไลน์
ขึ้นเป็นการเฉพาะ เน้นการทำาข่าวเจาะลึกนักข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในการทำาข่าวสืบสวน
จำานวนหนึง่ได้ย้ายจากหนงัสือพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิไปสงักดักองบรรณาธกิารมตชินออนไลน์
ซ่ึงเป็นสือ่ในเครอืเดยีวกนัข่าวตรวจสอบทรพัย์สนิผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืงถกูนำาเสนออกี
ครั้งในเว็บไซต์มติชนออนไลน์ไม่นานหลังจากนั้น บริษัท มติชน จำากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลง
ผูบ้ริหารพร้อมเปล่ียนนโยบายการนำาเสนอข่าวของสือ่ในเครอืมตชินไม่สนบัสนนุให้นกัข่าวทำา
ข่าวตรวจสอบผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมอืงข่าวสบืสวนหายไปจากเวบ็ไซต์มตชินออนไลน์และ
สื่อในเครือมติชนในบัดนั้น
 ขณะทีก่ารเกดิขึน้ของสำานกัข่าวอศิรามีทีม่าในปี 2547 สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์
แห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิพัฒนา
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อดำาเนินการกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
 ปี2548 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดตั้ง“ศูนย์ข่าวอิศรา”ซึ่งเป็นการรวมตัว
ของนักข่าวส่วนกลางจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำาเสนอข่าวสารใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก
 ปี 2550 มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนฯ ได้จัดตั้งสถาบันอิศรา เพื่อกำากับดูแลและจัดการ
งานการอบรมพฒันาทกัษะรวมทัง้งานผลติข่าวสาร ต่อมาสถาบันอิศราได้พฒันาขยายงานทาง
ด้านการสื่อสาร โดยเพิ่มการผลิตข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คือ ข่าว
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เพื่อชุมชน และ ข่าวนโยบายสาธารณะ 
 ปี 2554 สถาบันอิศราได้จัดตั้ง“สำานักข่าวอิศรา”ขึ้น โดยรวม “ศูนย์ข่าวอิศรา” 
เข้าไว้ด้วยกัน และมีศูนย์ข่าวสืบสวนเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง ทำาให้โครงสร้างของสำานักข่าว 
อิศราประกอบไปด้วยศูนย์ข่าวภาคใต้ ศูนย์ข่าวเพื่อชุมชน ศูนย์ข่าวนโยบายสาธารณะ และ
ศูนย์ข่าวสืบสวนต่อมาได้รวมศูนย์ข่าวเพื่อชุมชนกับศูนย์ข่าวนโยบายสาธารณะเอาไว้ด้วยกัน 
แต่ละศูนย์ข่าวมีขอบข่ายการนำาเสนอข่าวอย่างชัดเจน 
 ศูนย์ข่าวภาคใต้นำาเสนอข่าว บทความ บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัญหาเรื้อรังอย่างรอบด้าน โดยมิได้เน้น
เรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นรายวันและพยายามนำาเสนอให้เห็นรากเหง้าของปัญหาและ
ทางออก 
 ศนูย์ข่าวนโยบายสาธารณะ นำาเสนอข่าว บทความ สกูป๊ บทสมัภาษณ์ทีเ่กีย่วข้องกบั
การติดตามการนำาเสนอปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของรัฐ
 ขณะที่ศูนย์ข่าวสืบสวนนำาเสนอข่าวในเชิงเจาะลึก เน้นการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง
ที่มีผลในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต การใช้อำานาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐและ
นักการเมือง 

โครงสร้างของสำานักข่าว

ศูนย์ข่าวภาคใต้

นำาเสนอข่าว บทความ บท
วิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เกี่ยว
กับปัญหา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ เป็นปัญหาเรื้อรัง
อย่างรอบด้านโดยมิได้เน้น
เรือ่งเหตกุารณก์อ่ความไมส่งบ
รายวนั แตพ่ยายามนำาเสนอให้
เห็นรากเหง้าของปัญหาและ
ทางออก

นำาเสนอข่าว บทความ สกู๊ป 
บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ 
ติดตาม การนำาเสนอและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

นำาเสนอข่าวในเชิงลกึ เน้นการ
เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่มี
ผลในการตรวจสอบ ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
รวมถงึการใชอ้ำานาจโดยมชิอบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ศูนย์ข่าวนโยบายสาธารณะ ศูนย์ข่าวสืบสวน

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สำานักข่าวอิศรา
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 เมือ่สำานกัข่าวอศิรามนีโยบายเปิดพืน้ท่ีให้ข่าวสบืสวนทำาให้นักข่าวท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านการทำาข่าวเจาะหรอืข่าวสบืสวนจากเครอืมตชินจำานวนหนึง่ย้ายมาร่วมงานกบัสำานกั
ข่าวอิศราและได้ทำาหน้าที่ตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
และตรวจสอบการทุจริตอีกครั้ง
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกการนำาเสนอข่าวเว็บไซต์สำานักข่าวอิศรามีข้อจำากัดในเรื่อง
การรบัรูข้้อมลูข่าวสารของประชาชนเนือ่งจากผูอ่้านทัว่ไปไม่สามารถเข้าถงึและรบัรูข้้อมลูข้อ
เท็จจริงได้ในวงกว้างเหมือนการนำาเสนอผ่านสื่อกระแสหลัก 
 ทว่า เมื่อนำาเสนอข่าวเจาะหรือข่าวสืบสวน เว็บไซต์สำานักข่าวอิศรามียอดคนติดตาม
อ่านเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากในรอบปี 2555 (ม.ค.-ธ.ค.) ยอดผู้อ่านวัดด้วย Truehits จำานวน 
2,892,487 คน ปี 2556 ได้เพิ่มเป็น 11,269,605 คน โดยเฉพาะข่าวสืบสวนผู้ดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมอืงกลายเป็นข่าวแม่เหล็กในรอบปี 2555 ศนูย์ข่าวสบืสวนมยีอดคนตดิตาม 12,706 
คน ในปี 2556 เพิ่มเป็น 122,986 คน ในรอบ 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.57) ข่าวบัญชีทรัพย์สิน
ของจตุพร พรหมพันธุ์ (“เศียรพระ-โบราณวัตถุ-หัวโขน”ปริศนา 429 ชิ้น โผล่บัญชีทรัพย์สิน 
“จตุพร”) มียอดคนอ่านถึง 59,732 คน และในช่วงวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2557 ข่าว “เปิด
บัญชีเงินฝาก “จารุพงศ์-จาตุรนต์” ก่อนถูก “ประยุทธ์” สั่งอายัดธุรกรรม” มีผู้อ่าน 34,982 
คน จากเดมิในช่วงปลายปี 2554 ยอดคนตดิตามอ่านข่าวสบืสวนในระดบัหลกัร้อยถงึหลกัพนั
เท่านั้น 
 ข่าวสืบสวนของสำานักข่าวอิศราถูกสื่อออนไลน์และสื่อกระแสหลักนำาไปเผยแพร่ต่อ
และอ้างองิเป็นจำานวนมาก เหน็ได้จากกนก รตัน์วงศ์สกลุ ผูป้ระกาศข่าวชือ่ดงัได้เอาข่าวตรวจ
สอบบญัชทีรพัย์สนิของนายจตพุร พรหมพนัธุ ์อดตี ส.ส.บญัชรีายชื่อพรรคเพือ่ไทย ทีเ่สนอใน
สำานักข่าวอิศราเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวและเว็บไซต์แนวหน้า
ออนไลน์ได้นำาเรื่องดังกล่าวไปเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 
 ประการสำาคัญข่าวสืบสวนจากสำานักข่าวอิศราถูกสำานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
นำาไปใช้เป็นฐานข้อมลูตรวจสอบความถกูต้องในการยืน่บญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองทำาให้นักการเมืองอย่างน้อย 2 คนถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ชี้มูลความผิด คือกรณียุรนันท์ ภมรมนตรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กรณีไม่แจ้งการถือ
ครองหุน้จำานวน 14 ล้านบาทและกรณกีารถอืครองหุน้ 5% ของวเิชษฐ์ เกษมทองศร ีรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
 ข่าวการถือครองหุ้น 5% ของสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ และข่าวการปล่อยกู ้40 ล้านบาทของยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีให้อนสุรณ์ 
อมรฉัตร สามีนอกสมรสซึ่งยิ่งลักษณ์แจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินตอนรับตำาแหน่ง 
นายกฯ สำานักข่าวอิศรานำาข้อมูลมาเปิดเผยและตั้งข้อสังเกตว่ามีการทำานิติกรรมอำาพราง
หรือไม่ การนำาเสนอข่าวทั้งสองชิ้นทำาให้ สำานักงาน ป.ป.ช.เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง แม้
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ไม่สามารถเอาผิดกับยิ่งลักษณ์ และสรวงศ์ได้ แต่ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำาข่าวสืบสวน
ของสำานักข่าวอิศรา 
 นอกจากกรณีข้างต้นยังมีนักการเมืองหลายคนถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเนื่องมาจากการเปิดโปง
ของสำานักข่าวอิศรา อาทิ อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง และระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ส.ส.บัญชี
รายชือ่พรรคเพือ่ไทย พล.ต.ท.ชจัจ์ กลุดลิก อดตีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณี
ถือครองทรัพย์สินจำานวนมาก สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กรณีใช้  
“นอมินี” ถือครองหุ้นนับร้อยล้านบาท การุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กรณีมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาจากพระเครื่อง 70 องค์ พร้อม
บ้านและที่ดิน จารพรรณ กุลดิลก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ถือหุ้นบริษัท อะบอกซ์ออฟ
ช็อคโกแลต จำากัด จำานวน 5,000 หุ้น แต่ไม่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
 สำานักข่าวอิศรายังตรวจสอบปารีณา ปาจรียางกูร อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคชาติไทย
พฒันา ไม่ยืน่รายการทรพัย์สนิของคู่สมรสนบัร้อยล้านบาทตรวจสอบบญัชทีรพัย์สนิของชาดา 
ไทยเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา นิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภากรณีโอน
หุ้นให้เครือญาติ 
 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคมาตุภูมิกรณีการซื้อขายที่ดินใน 
จ.สงขลา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุครัฐบาลพรรค
ประชาธิปัตย์ กรณีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจำานวนมากหลังพ้นตำาแหน่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรค
ประชาธิปัตย์ โอนหุ้น หจก.รังสิมา เฮลท์แอนด์บิวตี้ให้เครือญาติ ตลอดจน 8 แกนนำาคณะ
กรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในช่วงเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเพื่อขับไล่
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อเดือนเมษายน 2557 



ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ.255725

การนำาเสนอข่าวสืบสวนการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำารงตำาแหน่งทางเมืองของสำานักข่าวอิศรา

นักการเมืองที่ถูกตรวจสอบ ประเด็นข่าว ผลจากการเสนอข่าว

1.ยุรนันท์ ภมรมนตรี   
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

18  ธ.ค. 54 เสนอข่าวไม่แจ้งถือครองหุ้น 
บริษัท วิลล่า เมดิก้าฯ 14 ล้านบาท

25 ต.ค. 56 ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์จงใจปกปิดหุ้น 14 ล้าน
และหุ้นสหกรณ์การบินไทยของภรรยา 3 ล้าน ส่งเรื่องให้
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
ตัดสิน 

2.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
นายกฯ

21 มี.ค.55 เสนอข่าวปล่อยเงินกู้ให้
บริษัทของอนุสรณ์ อมรฉัตร สามีนอก
สมรส 30 ล้านบาท

4 เม.ย.56 ป.ป.ช.ชี้มูลว่ากู้เงินกันจริง  
ไม่แจ้งบัญชีฯเป็นเท็จ 

3.วรวีร์ มะกูดี  
นายกสมาคมฟุตบอลฯ  
ในฐานะผู้แทนการค้าไทย

25 เม.ย.55 เสนอข่าวโอนหุ้นให้ชาญ 
เกียรติศิลปิน คนดูแลสนามฟุตบอล
หนองจอก 4 บริษัท 4,150,000 บาท

ป.ป.ช.อยู่ระหว่างตรวจสอบ

4.อริสมันต์ พงศ์เรืองรองที่ปรึกษา 
รมว.พาณิชย์ ระพิพรรณ  
พงศ์เรืองรอง  ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อไทย

20 พ.ค.55 เสนอข่าวไม่แจ้งการถือครอง
หุ้น บริษัท ดี สเตชัน จำากัดของอริสมันต์ 
ที่ได้รับการโอนหุ้นจากนพดล ปัทมะ 
จำานวน 200,000 หุ้น มูลค่า 2 ล้านบาท

5 ก.ย.56 ป.ป.ช.ชี้มูลไม่มีเจตนาปกปิด  
เนื่องจากอริสมันต์หลบหนี ไปต่างประเทศ

5.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ส.ส.ขอนแก่น 

4 มิ.ย.55 เสนอข่าวใช้นอมินีถือหุ้น 
บริษัท สยามประกันชีวิต จำากัด  
(ทิพยประกันชีวิต) 102,720,000 บาท 

ป.ป.ช.อยู่ระหว่างตรวจสอบ

6.การุณ โหสกุล  
ส.ส.กรุงเทพฯ 

16 ก.ค.55 เสนอข่าวมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
100 ล้านบาท 

ป.ป.ช.อยู่ระหว่างตรวจสอบ

7. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก  
อดีต รมช.มหาดไทยและรมช.
คมนาคม

13 ธ.ค.55  เสนอข่าวโอนหุ้นให้ลูก 
140.5 ล้าน
3 ก.พ.56 แจ้งทรัพย์สินนางวิมลรัตน์ 
ภรรยามีเงินสด 140 ล้านบาท (คดีรำ่ารวย
ผิดปกติ)

ป.ป.ช.อยู่ระหว่างตรวจสอบ

8. วิเชษฐ์ เกษมทองศรี  
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

9 ก.ย. 56 เสนอข่าววานิพรรณ  
เกษมทองศรี คู่สมรสถือหุ้น  บริษัท  
อัสราญ พรรณศรี จำากัด เกิน 5% 

17 ก.ย.56 ป.ป.ช.ชี้มูล วิเชษฐ์ความผิด  
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วน ส่งเรื่องให้  
กกต.และศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด 

9.สรวงศ์ เทียนทอง  
รมช.สาธารณสุข 

9 ก.ย. 56 เสนอข่าวถือหุ้น  
บริษัท เรฟ จำากัดและ 
บริษัท เรฟคิดส์ จำากัด เกิน 5%

17 ก.ย.56 ป.ป.ช.ชี้มูล ไม่มีความผิดไม่ได้ดำาเนินการ
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนฯ

10.อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง 
ระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง  

5 ก.พ.57เสนอข่าว อริสมันต์ มีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท

ป.ป.ช.อยู่ระหว่างตรวจสอบ

11.ปารีณา ปาจรียางกูร  
อดีต ส.ส.ราชบุรี  
พรรคชาติไทยพัฒนา

19 มี.ค.57 เสนอข่าวไม่แจ้งว่า 
มีรายได้ขายพระสมเด็จวัดระฆัง 
องค์ละ 24 ล้านบาท 
21 มี.ค.57 เสนอข่าวไม่แจ้งเงินลงทุน
ของคู่สมรส 7 บริษัท 91 ล้านบาท

ป.ป.ช.อยู่ระหว่างตรวจสอบ
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 ขณะที่การตรวจสอบข้าราชการระดับสูงคดียึดทรัพย์ พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ 
อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ข้อหารำ่ารวยผิดปกติ ทรัพย์สินรายการหนึ่งที่ถูกยึดทรัพย์ก็เป็น
ผลมาจากการสืบค้นของสำานักข่าวอิศรา กล่าวคือภายหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ตั้ง
อนุกรรมการขึ้นไต่สวน พล.อ.เสถียร และมีคำาสั่งอายัดทรัพย์สินของ พล.อ.เสถียร ณัฐณิ
ชาช์ เพิ่มทองอินทร์ ภรรยา และคนใกล้ชิด สำานักข่าวอิศราได้ตรวจสอบพบโรงแรมแห่งหนึ่ง
ของพล.อ.เสถียรถูกประกาศขายผ่านทางเว็บไซต์และโรงแรมดังกล่าวไม่ได้ถูกป.ป.ช.อายัด  
ภายหลงัจากนำาเสนอข่าวคณะอนกุรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช.ได้ตดิต่อขอข้อมูลจากสำานักข่าว 
อิศราและใช้เป็นฐานข้อมูลในการสั่งอายัดโรงแรมที่ประกาศขายกระทั่งมีมติยึดทรัพย์ให้ตก
เป็นของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2557 
 การตรวจสอบการทจุรติในหน่วยงานภาครฐั สำานกัข่าวอศิราได้เปิดโปงทจุรติคนืภาษี
มลูค่าเพิม่กว่า 4.3 พนัล้านบาทของกรมสรรพากร โดยเสนอข่าว ครัง้แรกวนัที ่ 10 ม.ิย.2556 
เกาะตดิเป็นเวลากว่า 8 เดอืนจุดเริม่ต้นของข่าวนีม้าจากตรวจพบว่าในช่วงปี 2555 – ม.ีค.2556 
กรมสรรพากรได้อนมุตัคืินภาษมีลูค่าเพิม่ให้ผูป้ระกอบการในพืน้ทีบ่างรกั กรงุเทพฯ จำานวน 30 
บรษิทั วงเงิน 3,647.7 ล้านบาท และได้ตรวจสอบข้อมลูการจดทะเบยีนบรษิทักบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้าอย่างละเอียดพบว่าบริษัทที่ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรเพิ่งจด
ทะเบยีนกรรมการบรษิทั 1 คนจะมชีือ่เป็นกรรมการประมาณ 2 แห่ง เมือ่ตรวจสอบสำาเนาราย
ชือ่ผูถ้อืหุน้พบว่ากรรมการบรษิทัมภีมูลิำาเนาใน จงัหวดัพจิติรเป็นส่วนใหญ่ 
 ต่อมาผูส้ือ่ข่าวลงพืน้ทีต่รวจสอบทีต่ัง้ของบรษิทัซึง่แจ้งว่าอยูใ่นพืน้ท่ีบางรกั กรงุเทพฯ
พบเป็นเพียงห้องเช่าโล่งๆ ไม่มีลักษณะเป็นสำานักงานประกอบการทางธุรกิจ แต่กลับอ้างต่อ
กรมสรรพากรว่ามีรายได้จากการส่งออกแร่โลหะปีละหลายร้อยล้านบาท บางแห่งปีละพัน
ล้านบาทเพื่อเห็นว่าประกอบธุรกิจแล้วมายื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร 
 ขณะเดียวผู้ส่ือข่าวตรวจสอบผู้มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามข้อมูลสำาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วน
ใหญ่มีภูมิลำาเนาในจังหวัดพิจิตร ต่อมาเมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นชาวบ้าน
ทุกคนต่างปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทและไม่เกี่ยวข้องกับการขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 จากการตรวจสอบในเชิงลึกเพิ่มเติมพบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในพื้นที่เขต
บางรกั กรงุเทพฯจำานวน 30 บรษิทัดำาเนนิการโดยบคุคลกลุม่เดยีวกนัมลีกัษณะแบ่งหน้าทีก่นั
ทำา เชือ่มโยงเป็นเครอืข่ายเดยีวกับการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัและยืน่ขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่ใน
พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น 58 บริษัท พบมี
ข้าราชการกรมสรรพากรเกี่ยวข้องในขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วย 
 การตีแผ่ข้อเท็จจริงนำาไปสู่การตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงท้ังในระดับกรม
สรรพากร และระดับกระทรวงการคลัง คณะกรรมการตรวจสอบฯชุดของกระทรวงการคลัง
สรปุผลสอบสวนมข้ีาราชการ 18 คน เข้าข่ายทจุรติ ส่งเรือ่งให้กรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) 
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ดำาเนนิการเอาผดิเอกชนและเจ้าหน้าทีร่ฐั ต่อมาดเีอสไอส่งเรือ่งให้ สำานกังาน ป.ป.ช.สอบสวน
เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน 5 คนถูกออกหมายจับนอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้ย้ายอธิบด ี
กรมสรรพากร ออกจากตำาแหน่ง และกรมสรรพากรได้เปลี่ยนแปลงระบบการคืนภาษี 
ให้แก่ผูป้ระกอบการให้รอบคอบมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ล่าสดุสำานกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการฟ้องเงิน (ป.ป.ง.) ได้ติดตามอายัดทรัพย์สินบุคคลท่ีเก่ียวข้องกว่า 780 
ล้านบาท 
 กรณีอื่น อาทิ ตีแผ่คดีทุจริตเงินค่าโฆษณาของบริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) จำานวน 
138 ล้านบาทซึ่งมีบริษัท ไร่ส้ม จำากัดเป็นผู้ถูกกล่าวหาการจัดซื้อจัดจ้างการเช่ารถยนต์ของ
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ การจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพ ผลประโยชน์ทับในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์กรณีจ้างบริษัทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง
ของมหาวิทยาลัย กรณีเลขาธิการสำานักงานศาลปกครองส่งจดหมายถึงผู้บัญชาการตำารวจ
แห่งชาติ (ผบ.ตร.) ฝากนายตำารวจใกล้ชิดเป็นผู้กำากับ กรณีทุจริตเบิกเงินงบประมาณค่าจัด
ประชุมในบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) เป็นต้น เห็นได้ว่าสำานักข่าวอิศราได้ทำาหน้าที่ตรวจ
สอบบุคคลสาธารณะทั้งนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง และตรวจสอบการทุจริตในหน่วย
งานภาครัฐหลายหน่วยงาน เพราะฉะนั้นจึงเป็นกรณีที่น่าศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำาข่าวสบืสวนของสำานกัข่าวอศิราในการตรวจสอบทรพัย์สนิของผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
 1.2.1. เพื่อศึกษากระบวนการทำาข่าวสืบสวนของสำานักข่าวอิศราในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
 1.2.2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการนำาเสนอข่าวตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำารง
ตำาแหน่งทางการเมืองของสำานักข่าวอิศรา

ข้อจำากัดในการศึกษา
 การทำารายงานเรื่องนี้เป็นการศึกษากระบวนการทำาข่าวสืบสวนการตรวจสอบ
ทรพัย์สนิของผูด้ำารง ตำาแหน่งทางการเมอืงของสำานกัข่าวอศิราในช่วงระหว่าง 1พ.ย.2554- 30 
มิ.ย.2557ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (รับตำาแหน่ง 
10 ส.ค.54 -พ้นตำาแหน่ง 7พ.ค.57) และเป็นช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำา
โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศโดยการรัฐประหารรัฐบาลที่มี ยิ่งลักษณ์ 
ทำาหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี วันที่ 22 พ.ค.57 เพราะฉะนั้นขอบเขตของการศึกษาจึงไม่
ได้ครอบคลุมไปถึงรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ 
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วิธีการศึกษา
 1.4.1. เป็นการทำารายงานเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์เจาะลึก บุคคลที่
เกี่ยวข้อง 6 กลุ่ม จำานวน 20 คน ได้แก่ 
 (1)  กลุ่มแรกบรรณาธิการข่าวสืบสวน 1 คน และผู้สื่อข่าว 3 คน
 (2)  กลุ่มที่สององค์กรที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบ ได้แก่กรรมการ ป.ป.ช.1 คน ผู้บริหาร

สำานักงานป.ป.ช.1 คน ผู้บริหารสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 1 คน 
 (3)  กลุ่มที่สามภาคประชาสังคม จำานวน 2 คน 
 (4)  กลุ่มที่สี่ผู้บริหารเว็บไซต์ที่นำาข้อมูลของสำานักข่าวอิศราไปเผยแพร่ จำานวน 1 

คน 
 (5)  กลุ่มที่ห้านักการเมือง จำานวน 6คน
 (6)  กลุ่มที่หก ผู้บริหารสถาบันอิศรา นักกฎหมาย ผู้พิพากษาศาลฎีกา รวม 4คน 
 1.4.2. ศึกษาจากเอกสาร ตำาราทางวิชาการ และบทความที่เกี่ยวข้อง

นิยามศัพท์ 
 1.5.1. ข่าวสืบสวนหมายถงึ การรายงานข่าวในลกัษณะเจาะลกึ เกาะตดิ มกีารสบืค้น
ข้อมลูทัง้ทางด้านกว้างและลึกออกมาตแีผ่อย่างต่อเนือ่ง ทำาให้ข้อเทจ็จรงิและข้อมลูทีอ่ยูเ่บือ้ง
หลงัของเหตุการณ์หรอืเรือ่งทีเ่ป็นข่าวอยูน่ัน้ปรากฏต่อสาธารณะและนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งในที่นี้ถือคำาว่า “ข่าวเจาะ” เป็นคำาที่ใช้แทนคำาว่า “ข่าวเชิงสืบสวน” ได้ 
และ “การทำาข่าวเชิงสืบสวน”เป็นคำาที่ใช้แทนคำาว่า “การรายงานข่าวเชิงสืบสวนได้”
 1.5.2. กระบวนการทำาข่าว หมายถึงกระบวนการรายงานข่าวเริ่มตั้งแต่การวางแผน 
การคดิประเดน็ข่าว การแสวงหาข้อมลู การสบืค้นข้อมลู ตลอดจนการนำาเสนอข่าวสูส่าธารณะ 
 1.5.3. นกัข่าวทีม่ปีระสบการณ์ในการทำาข่าวสบืสวน หมายถงึนกัข่าวทีม่ปีระสบการณ์
ในการทำาข่าวเชิงสืบสวนมานานกว่า 10 ปี อาจเป็นผู้เคยได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิ 
อิศรา อมันตกุล หรือเป็นผู้มีผลงานข่าวเชิงสืบสวนข่าวใดข่าวหนึ่งหรือหลายข่าว 
 1.5.4. สือ่ออนไลน์หมายถงึช่องทางของการสือ่สารผ่านอนิเทอร์เนต็ (Internet) โดย
ผูร้บัสารใช้อนิเทอร์เนต็เป็นช่องทางการเข้าถงึข้อมลูและข่าวสาร และผูส่้งสารใช้อนิเทอร์เนต็
เป็นช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเช่นกัน เช่น “หนังสือพิมพ์ออนไลน์” เป็นรูป
แบบหน่ึงของสื่อออนไลน์ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถนำาเสนอเนื้อหา
สาระต่าง ๆ  ได้เช่นเดยีวกบัหนงัสอืพมิพ์แบบดัง้เดมิทีใ่ช้การพมิพ์บนกระดาษ สามารถนำาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือในรูปมัลติมีเดีย รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล
ไปสู่แหล่งข้อมูลอื่นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ  เช่น วารสารออนไลน์ 
หนังสือออนไลน์ วดิทีศัน์ออนไลน์ วทิยอุอนไลน์ และโทรทศัน์ออนไลน์ สือ่ออนไลน์จดัเป็นสือ่
ทางเลือกนอกเหนือจากสื่อกระแสหลัก เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1. ทำาให้ทราบกระบวนการทำาข่าว การคิดค้นประเด็นข่าวการสืบค้นข้อมูล และ
การนำาเสนอข่าวสืบสวนตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของสำานักข่าว 
อิศรา 
 1.6.2. ทำาให้ทราบผลจากการนำาเสนอข่าวสบืสวนตรวจสอบทรพัย์สนิผูด้ำารงตำาแหน่ง
ทางการเมอืงของสำานกัข่าวอศิรานำาไปสูก่ารตรวจสอบทรพัย์สนิผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืง
ของสำานักงาน ป.ช.ช. และเสียงสะท้อนต่อการทำาหน้าที่ของสำานักข่าวอิศรา 

ผลการศึกษา
กระบวนการทำาข่าวการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
 จากการสมัภาษณ์มนตร ีจุย้ม่วงศร ีบรรณาธิการข่าวสบืสวนซึง่มีประสบการณ์ในการ
ทำาข่าวสืบสวน ศุภเดช ศักดิด์วง ศักดา เสมอภพ และรพพีรรณ สายณัห์ตระกลู ผูส้ือ่ข่าวสำานกั
ข่าวอิศรา ได้ข้อมูลว่ากระบวนการทำาข่าวสืบสวนการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมือง 
มี 3 ขั้นตอน

 ขั้นที่ 1 การคิดประเด็นข่าว 
 การคิดประเด็นข่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการทำาข่าวอาจทำาโดยบุคคลคนเดียวคือ
บรรณาธิการ บรรณาธิการข่าวสืบสวน นักข่าว หรือคิดร่วมกันระหว่างการประชุมข่าว โดย
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ประมวลกระแสเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงขณะน้ันเพื่อดูว่านักการเมือง
คนใดมีบทบาทโดดเด่นถูกสังคมจับจ้องหรือมีเรื่องทุจริตอื้อฉาว พิจารณาจากบุคคล 3 กลุ่ม 
 กลุม่แรก นกัการเมอืงในฝ่ายบรหิารได้แก่ นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีทีป่รกึษารฐัมนตรี 
เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยกรรมการรัฐมนตรี และคนติดตามใกล้ชิด 
 กลุ่มที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) สมาชิกวุฒิสภา ส.ว. ผู้ดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมืองอื่นที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และมีการเปิดเผยบัญชีฯ 
ต่อสาธารณะ หรือพวกที่ยื่นบัญชีฯแต่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
  กลุม่ทีส่ามข้าราชการ เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูกรรมการในหน่วยงานรฐัวสิาหกจิโดยเฉพาะ
ผู้ได้รับแต่งตั้งจากนักการเมือง 
 มนตรี จุ้ยม่วงศรี กล่าวว่า ถ้ามีตัวเลือกหลายคนจะดูความเหมาะสมว่าควรตรวจ
สอบบคุคลใดก่อนหลงั เช่น ถ้าในช่วงขณะนัน้มข่ีาวทจุรติจดัซือ้จดัจ้างโครงการหนึง่ ศนูย์ข่าว
สบืสวนจะตรวจสอบทรพัย์สินของรฐัมนตรทีีม่หีน้าทีก่ำากบัดแูลหน่วยงานนัน้ทนัท ี(สมัภาษณ์ 
13 พฤษภาคม 2557)
 ในช่วงที่กระแสสังคมกล่าวถึงกรณีทุจริตโครงการรับจำานำาข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร การทำางานของสำานักข่าวอิศราคือต้องมาดูว่าโครงการนี้มีกิตติรัตน์ ณ ระนอง  
เป็นรองนายกฯ บุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภูมิ สาระผล  
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นคนคุมและกำากับนโยบายรัฐ เราก็จะมุ่ง
เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เช่นเดียวกัน กรณีจัดซื้อจัดจ้างแท็ปเล็ต
ของกระทรวงศึกษาธิการเราก็ต้องตรวจสอบทรัพย์สินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหรือ 
รัฐมนตรีช่วยฯ (มนตรี จุ้ยม่วงศรี,สัมภาษณ์,13 พฤษภาคม 2557)
 ในช่วงที่มีข่าว ป.ป.ช.กำาลังตรวจสอบทรัพย์สินของพล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์  
ปลดักระกลาโหม รำา่รวยผดิปกต ิสำานกัข่าวอศิรากจ็ะให้นำา้หนกัและเข้าไปตรวจสอบทรพัย์สนิ
ของ พล.อ.เสถียร ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. นปช.เราจะไปหยิบ
บัญชีทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นมาเสนอ เช่น ทรัพย์สินของ 8 แกนนำา กปปส. (นายมนตรี  
จุ้ยม่วงศรี,สัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2557)
 ส่วนบุคคลนอกกระแสข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองน้ันตั้งอยู่บนหลักที่ว่า 
1.เป็นบคุคลทีม่ตีำาแหน่งทางการเมอืง 2.เป็นทีรู่จ้กัของสงัคม นอกจากนีย้งัมกีรณบีคุคลทีท่มีงาน
ได้สัง่สมข้อมลูไว้ก่อนแล้วนำามาเปิดประเดน็ต่อสาธารณะ และเมือ่ได้ตวับคุคลเป้าหมาย ขัน้ตอน
การตรวจสอบจะเป็นหน้าทีข่อง บรรณาธกิาร บรรณาธกิารศนูย์ข่าวสบืสวน ผูส้ือ่ข่าว สบืค้น
ข้อมลู หากพบประเดน็เง่ือนงำาหรอืมข้ีอมลูน่าสงสยั กจ็ะสบืค้นลกึลงไปแล้วกจ็ะเสนอเป็นข่าว 
 มนตรี จุ้ยม่วงศรี กล่าวว่า หัวใจสำาคัญในการคิดประเด็นคือต้องหาเงื่อนงำาให้ได้ 
นักการเมืองก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.จะแน่ใจแล้วว่าไม่มีจุดผิดปกติให้คนจับได้แต่
บางคนกม็ร่ีองรอยเช่น กรอกประวตัว่ิาเป็นเจ้าของบรษิทั แต่ในรายละเอียดของบัญชีทรพัย์สนิ 
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กลับไม่ได้แจ้งว่ามีเงินลงทุน อย่างนี้ก็ผิดปกติก็ต้องขุดต่อ หรือ ครั้งแรกแจ้งว่ามีเงินให้กู้ยืม
ก้อนหนึ่ง ยื่นบัญชีฯครั้งที่สองปรากฏว่าเงินให้กู้ยืมไม่มีแล้ว อย่างนี้ก็น่าสงสัย ก็ต้องตรวจ
สอบเชิงลึกจนถึงบริษัทลูกหนี้มีใครเป็นเจ้าของ บริษัทน้ันได้แจ้งงบการเงินและลงงบดุลว่ามี
หนี้สินหรือเปล่า ถ้าไม่ลงก็ผิดปกติ แม้กระทั่งกรอกประวัติว่าอยู่บ้านเลขที่นั้น แต่ในรายการ
ทรัพย์สิน “บ้านอาศัยและสิ่งปลูกสร้าง”กลับบอกว่าไม่มี ก็ชวนสงสัยแล้วว่าเป็นคนไร้บ้านได้
อย่างไร (สัมภาษณ์,13 พฤษภาคม 2557)
 ทัง้นี ้บคุคลทีม่บีทบาทในการคดิประเดน็ส่วนใหญ่เป็นบรรณาธิการและบรรณาธิการ
ข่าวสืบสวนรวมทั้งนักข่าวก็สามารถเสนอประเด็นได้ ดังคำากล่าวของศุภเดช ศักดิ์ดวง ท่ีว่า  
“ประเด็นที่คิดเองมักนำามาจากข่าวที่กำาลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้น เช่น กรณีอิสสระ สมชัย 
อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ แกนนำา กปปส. ถูก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เรียกตัวเข้าพบ จึงเข้าไปสืบค้นบัญชีทรัพย์สินอิสสระที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
นำามาเสนอข่าว”(สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2557) 
 สอดคล้องกบัศกัดา เสมอภพ ซึง่รบัผดิชอบสายงานทางการเมืองและความม่ันคงระบุ
ว่าการคดิประเดน็ส่วนใหญ่จะขึน้อยูก่บัสถานการณ์ทางการเมอืง ยิ่งในช่วงทีม่กีารชมุนมุของ
กลุม่คนเส้ือแดง กลุ่มกปปส.ยิง่ต้องมมีมุคดิทีจ่ะนำาเสนอข่าวทีแ่หลมคมยิง่ขึน้ เช่น ทศิทางการ
เคลือ่นไหวของทัง้ 2 กลุม่ การประเมนิสถานการณ์ของเจ้าหน้าทีร่ฐั จบัความสมัพนัธ์ของกลุม่
คนที่ออกมาเคลื่อนไหว (สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2557) 
 เช่นเดยีวกบัรพพีรรณ สายณัห์ตระกลู ยอมรบัว่าส่วนใหญ่จะได้รบัมอบหมายประเดน็
จาก บรรณาธิการข่าวสืบสวน และบรรณาธิการสำานักข่าว (สัมภาษณ์,25 มิถุนายน 2557) 
อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่บรรณาธิการ และบรรณาธิการข่าวสืบสวน เป็นผู้คิดและกำาหนด
ประเด็นมากกว่านักข่าวมนตรี จุ้ยม่วงศรี อธิบายว่าเพราะการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของ
นักการเมืองต้องใช้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญสูง นักข่าวที่มีประสบการณ์น้อยเมื่อ
ดูเอกสารบัญชีทรัพย์สินแล้วอาจยังมองประเด็นไม่ออกว่ามีเง่ือนงำาอย่างไร(สัมภาษณ์,13 
พฤษภาคม 2557)

ขั้นที่ 2 การสืบค้นข้อมูล 
 การสืบค้นข้อมูลเป็นขั้นที่สองในการทำาข่าวสืบสวนการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำารง
ตำาแหน่งทางการเมืองสำานักข่าวอิศราสืบค้นเอกสาร การติดตามตัวบุคคล การลงพื้นที่ตรวจ
สอบข้อเท็จจริง และใช้แหล่งข่าว 
 การสืบค้นข้อมลูเอกสารทางเวบ็ไซต์ ได้แก่ บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิของนกัการ
เมอืงจากเวบ็ไซต์สำานกังาน ป.ป.ช.ข้อมูลผูบ้รจิาคให้พรรคการเมืองจากเวบ็ไซต์สำานักงานคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) คำาพพิากษาคดทีีเ่กีย่วกบันกัการเมอืงจากเวบ็ไซต์ของศาลฎกีาหรอื
ศาลทีเ่กีย่วข้อง ข้อมลูการจัดซือ้จัดจ้างจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานราชการ อาท ิกรมบญัชีกลาง 
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 การสืบค้นเอกสารกรณีการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน จะต้อง
ติดต่อขอคัดสำาเนาจากหน่วยงานของทางราชการคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีผู้ถือหุ้นและบัญชีงบดุล
 การใช้“แหล่งข่าว”ในกรณีต้องการสบืค้นทะเบยีนราษฎร์เพือ่เชือ่มโยงความสมัพนัธ์
ทางเครือญาติพี่น้องของนักการเมืองหรือเอกสารทางการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสาธารณะเช่น 
ข้อมูลการแจ้งย้ายที่อยู่ ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส ข้อมูลจดทะเบียนหย่า ข้อมูลการเปลี่ยน
ชือ่ นามสกลุ ข้อมลูการครอบครองรถยนต์ของบคุคลทีส่งสยัเป็นนอมนิถีอืครองทรพัย์สนิแทน
ข้อมูลการโอนเงิน ข้อมูลการครอบครองท่ีดิน ฯลฯ ต้องใช้แหล่งข่าวส่วนบุคคลของนักข่าว  
ซึ่งนักข่าวใหม่จะไม่มีแหล่งข่าวระดับลึกเพื่อเอาข้อมูลส่วนนี้ 
 การสืบค้นข้อมูลมี 2 ระดับ คือ ระดับธรรมดา กับ การสืบค้นเชิงลึก 
 ระดับธรรมดา หมายถึงดูเพียงแค่ว่าแจ้งถือครองทรัพย์สินจำานวนเท่าใด กี่รายการ 
อะไรบ้าง ถ้าไม่พบส่ิงผิดปกตก็ิจะเสนอข่าวไปแบบเรยีบๆ ว่านกัการเมอืงคนนัน้มทีรพัย์สนิอยู่
เท่าน้ี ถ้ามขีองสะสมแปลกๆ อาจฉีกประเดน็ในเรือ่งของสะสมรฐัมนตร ีเช่น บางคนสะสมพระ
เครือ่งหลายร้อยองค์ บางคนมอีงค์เดยีวแต่แจ้งราคาหลายสบิล้านบาท หรอืส.ส.คนหนึง่แจ้งมี
พระสมเด็จองค์ละ 24 ล้านบาท บางคนมีเรือยอร์ช บางคนสะสมอาวุธปืน งาช้าง เป็นต้น 
 ระดบัลกึ หมายถงึเมือ่ตรวจสอบชัน้แรกแล้วพบประเดน็เงือ่นงำาหรอืมีข้อพริธุน่าสงสยั 
เช่น แจ้งว่าปล่อยกู้ให้แก่บริษัทของตนเอง หรือแจ้งว่าหนี้สินกู้ยืมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย
มีเอกสารเป็นกระดาษแผ่นเดียว บางครั้งตรวจสอบครั้งแรกไม่พบเง่ือนงำา แต่เม่ือมีเบาะแส
ข้อมูลเข้ามาใหม่ก็ต้องตรวจสอบเชิงลึกอีกรอบ
 มนตรี จุ้ยม่วงศรี กล่าวว่า กระบวนการสืบค้นบัญชีทรัพย์สินจะเริ่มสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองท่ีมีการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ สำานักงาน ป.ป.ช. โดยจะตรวจสอบว่ามีรายได้อะไรบ้าง จำานวนทรัพย์สินที่ถือครอง 
เงินฝาก เงินลงทุน ที่ดิน บ้าน ของสะสม เงินให้กู้ยืม ส่วนหนี้สินจะดูว่ากู้จากสถาบันการเงิน 
บรษิทัจำากดั บุคคลธรรมดา และมข้ีอพริธุหรอืไม่ หากพบประเดน็สงสยัเช่น แจ้งถือครองเงนิสด
จำานวนมากหรือมีเงินให้กู้ยืมจำานวนมาก ก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เช่น ถ้าแจ้งว่ามี
เงนิให้กู้ยมืกจ็ะดตู่อว่ามสีญัญาการกูย้มืหรอืไม่ ลกัษณะของหนงัสอืสญัญาเป็นอย่างไร มคีวาม
น่าเชื่อถือหรือไม่ สัญญาทำาขึ้นที่ไหน ใครเป็นลูกหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ เพื่อต้องการ
พิสูจน์มีการกู้เงินกันจริงหรือไม่ 
 ขัน้ตอนตรงนีจ้ะต้องเดนิทางไปขอดบูญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิฉบบัจรงิท่ีสำานักงาน 
ป.ป.ช. เนือ่งจากบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิของคณะรฐัมนตร ีส.ส. ส.ว.ท่ีเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์
สำานักงาน ป.ป.ช.จะเปิดเผยเฉพาะรายการทรัพย์สินเบื้องต้น จะไม่เปิดรายละเอียดเอกสาร
หนังสือสัญญาที่เป็นเอกสารประกอบ เมื่อได้ข้อมูลก็จะต้องมาตรวจดูเอกสารสัญญามีความ
ผิดปกติหรือไม่ ในกรณีถ้าไม่มีจุดผิดปกติ เช่น แจ้งว่าปล่อยกู้ให้ลูกหน้ีเป็นบุคคลธรรมดาก็
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ต้องตรวจสอบต่อไปว่าบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองรายนั้นอย่างไร เป็นคน
รับใช้ เป็นเด็กในบ้านหรือเปล่า
 ถ้าพบว่า“ผู้ให้กู้”เป็นบริษัทจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ต้องสืบค้น
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าบริษัทเจ้าหนี้มีตัวตนจริงหรือไม่ ใครเป็นเจ้าของใครเป็น
กรรมการ หากสญัญาระบวุ่า เงนิให้กูย้มืเกดิข้ึนเม่ือหลายปีมาแล้วกต้็องตรวจค้นรายการงบดลุ
ของบริษัทที่นำาส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามีการลงบัญชีว่ามีเงินปล่อยกู้หรือไม่ จะต้องเดิน
ทางไปดูถึงที่ตั้งบริษัทด้วย 
 กรณขีองเงนิลงทนุ ถ้านกัการเมอืงแจ้งว่ามเีงนิลงทนุกต้็องดวู่าถอืหุน้กีแ่ห่ง มใีครร่วม
ถอืหุน้และเป็นกรรมการ ในกรณนีีต้้องไปยืน่ขอตรวจค้นการจดทะเบยีนบรษิทัจากกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า และต้องตรวจสอบว่ายังถือหุ้นธุรกิจในบริษัทอื่นหรือไม่และแจ้งต่อ ป.ป.ช.ครบ
ถ้วนหรือไม่ 
 ขณะเดยีวกันต้องตรวจสอบข้อมลูจากสำานกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.)ว่าบรษิทัดงั
กล่าวเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือไม่ถ้าพบข้อมูลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐก็
จะเป็นประเด็นในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 มนตร ีจุ้ยม่วงศร ีอธบิายอกีว่า กระบวนการสบืค้นข้อมลูต้องทำางานเป็นทมีทัง้ในส่วน
ของการตรวจสอบข้อมลูด้านเอกสาร และการลงพืน้ที ่โดยเบือ้งต้น จะมกีารประสานงานเพือ่
เตรยีมตามข้อมลู และตรวจสอบความถกูต้องซึง่ปรกึษาหารอืตลอดเวลา เพือ่ให้ข้อมลูมคีวาม
ถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงมากที่สุด(สัมภาษณ์,13 พฤษภาคม 2557)
 ตัวอย่างกระบวนการสืบค้นข้อมูลกรณีการตรวจสอบทรัพย์สิน ยุรนันท์ ภมรมนตรี 
อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ไม่แจ้งการถือครองหุ้นธุรกิจ จำานวน 14 ล้านบาท  
มาจากสำานักข่าวอิศราได้ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรของยรุนนัท์ ทางเวบ็ไซต์ สำานักงาน ป.ป.ช. ยรุนันท์ กรอกข้อมูล ตำาแหน่งปัจจุบัน 
“VICE PRESIDENT”บริษัท วิลล่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำากัด ที่อยู่เลขที่ 2/55-57 อาคาร
แบงคอก เมดิเพล็กซ์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ทว่า เมื่อ
ตรวจสอบในรายการทรัพย์สินและหนี้สินของยุรนันท์มีทรัพย์สินรวม 90,884,815.29 บาท  
ไม่ได้ระบุมีทรัพย์สิน“เงินลงทุน”ในบริษัทดังกล่าว
 จึงต้ังสมมติฐานเบ้ืองต้นว่ายุรนันท์ปกปิดหรือเปล่า ก็ต้องเดินทางไปตรวจสอบ
ข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริษัท วิลล่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำากัดต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าพบว่า บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท วิลล่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำากัด ที่พริมรตา  
ติยะจินดา ตัวแทนบริษัทวิลล่าฯ นำาส่งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นช่วงหลังจากยุรนันท์รับตำาแหน่ง ส.ส.แล้ว เอกสารระบุ 
ยุรนันท์ ถือครองหุ้นบริษัท วิลล่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จำากัดจำานวน 144,500 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท จากทั้งหมด 940,000 หุ้น เห็นได้ว่ายุรนันท์ถือครองหุ้น 14 ล้านบาท แต่
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ไม่แจ้งถือครองหุ้นต่อ ป.ป.ช.ก็ต้องเสนอข่าวออกไป 
 ขณะที่ศุภเดช ศักดิ์ดวง ให้ข้อมูลว่าสืบค้นหาช่ือคนหรือปูมหลังบุคคลผ่านเว็บไซต์
กูเกิ้ล หรือวิกิพีเดีย สืบค้นหา“ที่อยู่” บ้านหรือบริษัทของนักการเมือง ใช้วิธีสืบค้นผ่าน
อินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์สำานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งนักการเมืองจะระบุ“ที่อยู่อาศัย”ไว้ในบัญชี
ทรพัย์สิน หรอือาจดจูากทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ในกรณทีีส่งสยัว่ามกีารใช้ “นอมนิ”ี 
ถือหุ้น หลังจากนั้นเดินทางไปสำานักงานไปรษณีย์ในพื้นที่เป้าหมายตั้งอยู่ เพื่อเช็คข้อมูลให้
แม่นยำาพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ระบุพิกัดบ้านหรือบริษัทให้ชัดเจนจะได้หาง่ายมากขึ้น 
แล้วเสร็จก็นั่งรถไปดูที่ตั้งของบ้านหรือบริษัทตามที่อยู่นั้น ๆ (สัมภาษณ์,10มิถุนายน 2557) 
ส่วนศักดา เสมอภพจะได้ข้อมูลลึกๆ จากแหล่งข่าวที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งฝั่ง 
กปปส. นปช. และหน่วยงานความมั่นคง เช่น สำานักข่าวกรองแห่งชาติ หรือ สมช.(สัมภาษณ์,
24 มิถุนายน 2557)
 สำาหรับรพีพรรณ สายัณห์ตระกูล นั้นใช้วิธีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตการลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสัมภาษณ์บุคคลจากหลายๆ ฝ่าย เพื่อคัดกรองข้อมูล ก่อนนำา
เสนอข่าว (สัมภาษณ์,25 มิถุนายน 2557) 

 ขั้นที่ 3 การนำาเสนอข่าว 
 หลงัจากสบืค้นข้อมลูและตรวจสอบจนได้ข้อเทจ็จรงิแล้วหากมีประเดน็หลายประเดน็
ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนก็จะมาจัดลำาดับว่าควรเสนอประเด็นใดก่อนหลัง แต่ถ้าไม่ซับซ้อน 
ก็นำาไปสู่ขั้นตอนการเผยแพร่หรือเสนอข่าว 
 การนำาเสนอข่าวมี 3 รูปแบบ 
 รูปแบบแรกนำาเสนอข่าวทันที รูปแบบนี้ต้องเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนและ
เห็นว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมข้อมูลพร้อมและนักการเมืองรายนั้นกำาลังมีตำาแหน่ง
ทางการเมืองหรือมีตำาแหน่งในรัฐบาลหรือเป็นช่วงที่ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินก็เปิดข่าว
ทันที ตัวอย่าง กรณีของยุรนันท์ ภมรมนตรี อดีต ส.ส.ที่ไม่ยื่นทรัพย์สิน 14 ล้านบาทเป็นการ
ตรวจพบข้อมูลในช่วงที่ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ ส.ส. ต่อสาธารณะและเป็นช่วงที่
พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วนำาเสนอข่าว
 กรณีวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ทีมงานได้ตรวจพบว่าถือครองหุ้นธุรกิจมานับปีก่อนที่วิเชษฐ์เข้าสู่ตำาแหน่งรัฐมนตรี
ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และเมื่อวิเชษฐ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่าภรรยาถือหุ้นบริษัทแห่งหน่ึงเกิน 5% ของทุนจดทะเบียน 
สำานกัข่าวอิศราไม่นำาเสนอข่าวในทนัท ีแต่รอดวู่าหลงัเข้ารบัตำาแหน่งแล้ววเิชษฐ์จะปฏบิตัติาม
กฎหมาย ป.ป.ช. และ พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีหรือไม่ ตามกฎหมายจะ
ต้องแจ้งให้ ประธาน ป.ป.ช.ภายใน 30 วนัว่าจะจ้างนติบิคุคลใดมาบรหิารหุน้ดงักล่าวเพือ่มใิห้
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มปัีญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน ปรากฏว่าเมือ่ครบกำาหนด 30 วนั นายวเิชษฐ์ไม่ได้แจ้ง ประธาน 
ป.ป.ช.ตามกำาหนดระยะเวลา30 วัน เป็นประเด็นก็เล่นเป็นข่าวทันที 
 รูปแบบที่สอง เก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจนครบถ้วนแล้วค่อยๆนำาเสนอหรือปล่อยข้อมูล
ออกมา บางครัง้รอดวู่านกัการเมอืงจะมปีฏกิริยิาโต้แย้งอย่างไร หลกัจากนัน้กจ็ะเปิดหลกัฐาน
เอกสารเพือ่ยนืยนัข้อเทจ็จรงิอกีครัง้ปฏกิริยิาของนกัการเมอืงเมือ่เจอข่าวอย่างนีม้3ี รปูแบบ คอื 
1.เงยีบ ไม่ชีแ้จง 2.ขูจ่ะฟ้องร้องดำาเนนิคด ี3.มีปฏกิริยิาด่าทอแบบแรงๆ เช่น กรณกีารณุ โหสกลุ 
ส.ส.กรุงเทพฯ สำานักข่าวอิศราตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินช่วงรับตำาแหน่ง ส.ส.และพ้นตำาแหน่ง
พบมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจำานวนมาก และอ้างในบัญชีฯ ป.ป.ช.ว่ามีรายได้จากขายพระเครื่อง 
แต่พอนักข่าวขอสัมภาษณ์ การุณไม่ชี้แจงแต่ด่านักข่าว “เสือ…อะไรด้วย” สำานักข่าวอิศรา 
ได้ตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของรายได้ของการุณว่าสอดคล้องกับการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ต่อ 
กรมสรรพากรหรือไม่ เพราะตามกฎหมาย ป.ป.ช. การุณจะต้องยื่นแบบการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต่อ ป.ป.ช.ด้วย แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่าการุณยื่นแบบภาษีเงินได้ต่อ 
ป.ป.ช.แต่กลับยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ของคู่สมรสให้ ป.ป.ช. แทน ปรากฎว่าภรรยาของการุณ
ก็มีรายได้ไม่กี่แสนบาท สำานักข่าวอิศราก็นำาข้อมูลมาเสนอข่าวอีกครั้ง การุณก็ไม่ชี้แจงอีกเลย 
 กรณีปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำานักข่าว อิศราเปิดเผยข้อมูลกรณีบริษัทคนใกล้ชิดของภรรยารับงานที่ปรึกษาให้กับหน่วย
งานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการเม่ือสื่อสำานักอ่ืนนำากรณี
นี้ไปถามปลอดประสพเจ้าตัวปฏิเสธข้อเท็จจริงและขู่จะฟ้องร้องดำาเนินคดี แต่พอสำานักข่าว
นำาหลักฐานการรับงานมาลงยืนยันปลอดประสพก็เงียบ
 รปูแบบทีส่ามสบืค้นไปแล้วนำาเสนอข่าวแบบต่อเนือ่ง (ข่าวชดุ) เงือ่นไขของรปูแบบนี้
ต้องมข้ีอมลูทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิอยูพ่อสมควร เม่ือเผยแพร่ข่าวครัง้แรกกส็บืค้นข้อมูลอืน่หรอืหาข้อ
เทจ็จรงิทีอ่ยูเ่บ้ืองหลังมานำาเสนอแบบต่อจิก๊ซอว์เพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่าสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้เป็นจรงิ เช่น 
กรณีพล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ 
ป.ป.ช.ภรรยามีเงินสด 140 ล้านบาทก็นำาเสนอเป็นข่าว จากนั้นก็สืบค้นต่อว่าเงินสดมีอยู่จริง
หรือไม่ มีที่มาอย่างไร ครอบครัวทำาธุรกิจหรือไม่ แจ้งเสียภาษีเงินได้สอดคล้องกับทรัพย์สินที่
แจ้งไว้หรือไม่ ค่อยๆนำาข้อมูลมาตีแผ่ จน ป.ป.ช.ต้องเข้ามาตรวจสอบ 
 การนำาเสนอข่าวในรปูแบบทีส่องและรปูแบบทีส่ามส่วนมากเป็นเรือ่งทีม่คีวามสลบัซบั
ซ้อน ต้องใช้เวลาสบืค้นบางเรือ่งใช้เวลาเกบ็ข้อมูลและสบืค้นเป็นเดอืนบางเรือ่งเกบ็ข้อมูลสัง่สม
ไว้เป็นปีเพือ่รอจังหวะเวลาให้เข้ากับกระแสทางการเมือง หรอืพอเข้ามามีตำาแหน่งทางการเมือง
ใช้อำานาจทางการเมืองก็เล่นข่าวทันที 
 หลักการเขียนข่าวสืบสวน คือ ต้องเขียนในเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
 กระบวนการทำางานของสำานักข่าวอิศราคือข่าวสืบสวนบางช้ิน บรรณาธิการข่าว
สืบสวนอาจจะเป็นผู้เขียนข่าวและพาดหัวข่าวเอง บางช้ินงานจะให้ผู้สื่อข่าวเป็นผู้เขียนแล้ว
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บรรณาธกิารข่าวสืบสวน (เรยีบเรยีง) รไีรท์ บางชิน้บรรณาธกิารเป็นผูเ้ขยีนเอง ขึน้อยูก่บัความ
ซบัซ้อนยากง่ายของประเดน็ทีจ่ะนำาเสนอ (มนตร ีจุย้ม่วงศร,ี สมัภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2557) 
หลักการนำาเสนอข่าวก็คือเน้นข้อมูลหลักฐานและข้อเท็จจริงมากกว่าความเห็น 
 ศุภเดช ศักดิ์ดวง บอกว่า ต้องไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึก พาดหัวต้องไม่หวือหวา แต่ถ้า
เป็นการเขียนสกู๊ป/รายงาน สัมภาษณ์ลงเวทีทัศน์ ใส่ความเห็นตัวเองลงไปบ้าง เพื่อคัดกรอง
ประเดน็ทีต้่องการนำาเสนอต่อสังคม ซึง่บางครัง้อาจกลายเป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไปบ้าง
ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ดีพยายามจะใส่ข้อมูลข้อเท็จจริงลงไปให้มากที่สุด และใส่ความเห็นลง
ไปให้น้อยทีส่ดุ เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสำานักข่าวและตวัผูส้ือ่ข่าวเอง ในกรณีเป็นประเดน็สุม่
เสี่ยง เช่น เรื่องบัญชีทรัพย์สินที่อยู่นักการเมือง บริษัทนักการเมือง จะให้ บก.เป็นผู้ตรวจทาน
อีกครั้ง ก่อนจะเผยแพร่ (สัมภาษณ์,10 มิถุนายน 2557) 
 ศักดา เสมอภพ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าต้องระมัดระวังการใช้คำาไม่ให้กระทบกับคน
ที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่องในแง่ลบจนเกินไป เพราะจะเปิดช่องว่างโดนฟ้องร้องกลับได้ ในกรณี
ใช้ “แหล่งข่าว”ต้องเขียนไม่ให้รู้ได้ว่าได้รับข่าวมาจากใคร เพราะก็ต้องปกป้องแหล่งข่าวด้วย 
เพราะอาจจะทำาให้กระทบกระเทอืนต่อตำาแหน่งหน้าทีข่องแหล่งข่าว (สมัภาษณ์,24 มถินุายน 
2557)
 รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล สรุปว่า การนำาความจริงมาตีแผ่สู่สาธารณะนั้น ความจริง
หรอืข้อเทจ็จรงิ ต้องมหีลกัฐานทีห่นกัแน่น ในหลายกรณคีวามเหน็จากการสมัภาษณ์เป็นเพยีง
องค์ประกอบรองทีน่ำาไปสู่การเปิดเผยสาระสำาคญัทีอ่ยูใ่นเอกสาร สญัญา ต่างๆ แต่ไม่ว่าอย่างไร 
ข้อมูลจากทั้งเอกสาร รวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริง และการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ล้วนถือเป็นองค์ประกอบหลักของข่าวตรวจสอบทั้งสิ้น (สัมภาษณ์,25 มิถุนายน 
2557) 
 การกรองข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายจึงเป็นข้ันตอนท่ีสำาคัญท่ีสุดในกระบวนการตรวจ
สอบบุคคลสาธารณะ เพราะสะท้อนถึงจริยธรรมในการทำาหน้าที่ของนักข่าวหากข้อมูลที่เผย
แพร่ออกไปมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนนอกจากสุ่มเสี่ยงท่ีจะถูกฟ้องร้องขณะเดียวกันยังมี
ผลต่อความน่าเชื่อถือของสำานักข่าวเองด้วย 

 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบบุคคลนักการเมือง 
 จากการสัมภาษณ์มนตรี จุ้ยม่วงศรี และผู้สื่อข่าวอีก 3 คนข้างต้นได้ข้อมูลสอดคล้อง
กันว่าดุลพินิจในการเลือกตรวจสอบนักการเมืองมาจากการใช้ดุลพินิจของบรรณาธิการ 
บรรณาธิการข่าวสืบสวน และผู้สื่อข่าว โดยมีหลักการพิจารณาจากเหตุการณ์ทางการเมือง 
ตำาแหน่งทางการเมอืง และชือ่เสยีงของบคุคล หากมข้ีอมลูทีผู่ส่้งมาให้ทางไปรษณย์ี จดหมาย
อเิลก็ทรอนกิส์ (อเีมล)หรอืหนงัสอืร้องเรยีนให้ตรวจสอบพฤตกิรรมหรอืการถอืครองทรพัย์สนิ
ของบคุคลจะพจิารณาในเรือ่งความน่าเชือ่ถือและต้องมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสยี
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ก่อน ถ้าเหน็ว่ามนีำา้หนกัน่าเชือ่ถอืและเป็นบคุคลท่ีน่าสนใจจะนำาเสนอเป็นข่าวเช่น มีผูส่้งข้อมูล
ร้องเรยีนอดตีรฐัมนตรคีนหนึง่ซือ้บ้านอกีหลงัหนึง่และไม่แจ้งบญัชทีรพัย์สนิ ป.ป.ช. เบือ้งต้นก็
ต้องตรวจสอบในบญัชทีรพัย์สนิของรฐัมนตรคีนนัน้ว่าถอืครองบ้านกีห่ลงั และมบ้ีานหลงัทีถ่กู
ร้องเรียนหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องให้นักข่าวไปดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วย 
 ในประเด็นนี้ ศุภเดช ศักดิ์ดวง ให้สัมภาษณ์ว่ามีความเป็นอิสระในการคัดเลือกตรวจ
สอบนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใคร หรือพรรคไหนก็ตาม แต่บางครั้งอาจเป็นเพราะศักยภาพ
ของนักข่าวเองที่อาจทำาได้ไม่เต็มที่เท่าท่ีควร รวมไปถึงความไร้ประสบการณ์ในการทราบถึง
เบื้องลึกเบื้องหลังของนักการเมืองที่จะตรวจสอบ บรรณาธิการข่าวสืบสวนมีบทบาทสำาคัญ
อย่างมากในการคัดเลือกประเด็นที่ต้องการจะนำาเสนอ และเป็นผู้คัดกรองแหล่งสุดท้ายก่อน
จะเผยแพร่ข่าวสู่สาธารณะ
 อย่างไรก็ตาม ศุภเดช ศักดิ์ดวง เห็นว่าการตรวจสอบมักพุ่งเล็งไปที่นักการเมืองฝั่ง
รัฐบาลเสียส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของสำานักข่าวท่ีต้องเน้นตรวจสอบบุคคล
ในรัฐบาล (สัมภาษณ์,10 มิถุนายน 2557)
 ขณะที่ มนตรี จุ้ยม่วงศรี ยอมรับว่า มุ่งตรวจสอบนักการเมืองที่มีอำานาจรัฐในรัฐบาล
สภาผู้แทนราษฎรคนใกล้ชิดสมาชิกวุฒิสภา นักการเมืองฝ่ายค้านแต่จะให้นำ้าหนักไปท่ีคณะ
รฐัมนตรเีพราะเป็นผูใ้ช้อำานาจรฐัในฝ่ายบรหิารเป็นกลุม่บคุคลทีอ่อกนโยบายและนำานโยบาย
ไปปฏบิตัแิละสุม่เสีย่งทีจ่ะเกดิปัญหาการทุจรติมากท่ีสดุ ส่วนกลุม่ท่ีมีบทบาท โดดเด่นในสงัคม 
มีทั้งในส่วนของนักการเมือง ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ถูกตรวจสอบด้วยเช่นกัน ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ จังหวะเวลาในช่วงนั้นๆ ยกตัวอย่างในการเคลื่อนไหวของ กปปส. ก็ตรวจสอบ
ทรัพย์สินของแกนนำา กปปส. และการตรวจสอบต้องดูตำาแหน่ง ชื่อเสียงถ้าบุคคลไม่ค่อยมีชื่อ
เสียง หรือพวกฝ่ายค้านที่ไม่ค่อยมีบทบาททางการเมือง โอกาสที่จะถูกตรวจสอบมีน้อยกว่า
พวกมีตำาแหน่งใหญ่หรือเป็นที่รู้จักของสังคม ยกเว้นบุคคลคนนั้นตกเป็นข่าวอื้อฉาวเกี่ยวพัน
กับการทุจริตเพราะต้องยอมรับความจริงว่าการทำาหน้าที่ของสื่อก็ต้องอิงผู้อ่านด้วยเหมือน
กัน ธรรมชาติคนมักจะอยากรู้หรือให้สื่อตรวจสอบผู้มีอำานาจรัฐมากกว่าฝ่ายค้าน (สัมภาษณ์,
13 พฤษภาคม 2557) 

 การเปิดพื้นที่ให้ผู้ถูกตรวจสอบชี้แจง 
 การเปิดพืน้ทีใ่ห้ผูถ้กูตรวจสอบช้ีแจงเป็นขัน้ตอนสำาคญัในการทำาข่าวสบืสวนการตรวจ
สอบทรัพย์สินผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง จากการสัมภาษณ์มนตรี จุ้ยม่วงศรี และผู้สื่อข่าว 
3 คน ให้ข้อมูลตรงกันว่าเปิดพื้นที่ให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงข้อมูลอย่างเต็มที่ โดยไม่ตัดทอน
ข้อความที่เป็นสาระสำาคัญ ไม่บิดเบือน หรือไม่รับฟังเหตุฟังผลของผู้ช้ีแจง ให้คนอ่านเป็นผู้
ตัดสิน
 ทั้งนี้ ขั้นตอนการเปิดพื้นที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงอาจเกิดขึ้นก่อนจะเผยแพร่ข่าวหรือ
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หลงัจากมกีารเผยแพรข่าวไปแล้วขึน้อยูก่บัว่าแหล่งข่าวผูถู้กตรวจสอบจะช้ีแจงข้อเท็จจรงิหรอื
ไม่ด้วย 
 “ทกุครัง้ทีน่ำาเสนอข่าว จะตดิต่อไปยงัผูถ้กูตรวจสอบ หากตดิต่อไม่ได้ กจ็ะเขยีนระบุ
ไว้ชัดเจนว่า “ได้พยายามติดต่อไปแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้” คำาชี้แจงของผู้ถูกตรวจสอบ
จะถูกนำาเสนอในพื้นที่ท้ายข่าว หรือ เป็นสัมภาษณ์พิเศษ ในคอลัมน์ เวทีทัศน์ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม”(มนตรี จุ้ยม่วงศรี, สัมภาษณ์13 พฤษภาคม 2557) 
 ส่วนระยะเวลาในการให้ผู้ถูกตรวจสอบหรือตกเป็นข่าวได้ช้ีแจงน้ันผู้ให้ข้อมูลคือ 
มนตรี จุ้ยม่วงศรี และ ศุภเดช ศักดิ์ดวง ให้ข้อมูลตรงกันว่าเปิดโอกาสให้ชี้แจงได้ตลอดเวลา
สอดคล้องกับรพีพรรณ สายัณห์ตระกูล ยืนยันว่า สิ่งที่สำานักข่าวอิศราให้ความสำาคัญในการ
ทำางานคือ “ข้อเท็จจริง-หลักฐาน-และให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือถูกอ้างถึงทั้งจากในเอกสาร
หรือจากผู้ร้องเรียน ได้มีโอกาสชี้แจง”(สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2557) 

 การทำาหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่น
 ในการทำาหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง มนตรี จุ้ยม่วงศรี 
และศุภเดช ศักดิ์ดวง ให้ข้อมูลตรงกันว่า สำานักข่าวอิศรามุ่งตรวจสอบผู้ดำารงตำาแหน่งระดับ
สงูโดยเฉพาะผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมอืงทีย่ืน่บญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิและหน้ีสนิต่อคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลกั แต่มไิด้ตรวจสอบนกัการเมืองท้องถิน่มากนกั เนือ่งจากกระบวนการ
ทำาข่าวสืบสวนของสำานกัข่าวอิศราใช้ฐานข้อมลูบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิของคณะรฐัมนตรี 
ส.ส. และ ส.ว. ซึง่เป็นข้อมลูทีส่ำานกังาน ป.ป.ช. เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของสำานักงาน 
ป.ป.ช. และตดิไว้ทีห้่องแสดงบญัชทีรพัย์สนิสำานกังาน ป.ป.ช. ขณะทีน่กัการเมอืงท้องถิน่ส่วน
ใหญ่กฎหมายมไิด้กำาหนดให้มหีน้าทีต้่องยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิต่อ ป.ป.ช. 
และมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณะ มเีพยีงผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดใหญ่เท่านัน้ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนดให้แสดงบัญชีการทรัพย์สินและหนี้สินแต่บัญชีทรัพย์สินของผู้
บรหิารท้องถิน่ดงักล่าวมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพราะฉะนัน้ฐานข้อมูลทีจ่ะใช้ตรวจสอบการ
ถือครองทรัพย์สินของนักการเมืองท้องถิ่นทั่วไปจึงไม่มี ยกเว้นการตรวจสอบการจดทะเบียน
ทางธุรกิจของนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 อย่างไรก็ตามหากพบนักการเมืองท้องถิ่นที่ถูกกำาหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ 
ป.ป.ช. เป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านักการเมืองรายดังกล่าวแจ้งการถือ
ครองธุรกิจดังกล่าวต่อ ป.ป.ช.หรือไม่ เนื่องจากติดปัญหาข้างต้น สามารถทำาได้เพียงการ
รายงานการถือครองทรัพย์สินเท่านั้น 
 นอกจากนี้ มนตรี จุ้ยม่วงศรี ให้ข้อมูลเพิ่มว่า สำานักข่าวอิศราเป็นองค์กรสื่อขนาด
เล็กถ้าเทียบกับส่ือกระแสหลัก มีข้อจำากัดในเรื่องบุคลากรและงบประมาณ ในทางปฏิบัติไม่
สามารถตรวจสอบนกัการเมอืงได้ทกุตำาแหน่ง การทำาหน้าทีต่รวจสอบจงึมุง่เจาะลกึในประเดน็
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ที่สามารถทำาได้เป็นหลัก
 กระนั้น ถ้ามีผู้ให้เบาะแสและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนก็ไม่ละเว้นท่ีจะทำาหน้าท่ีของ
สื่อมวลชนอย่างเต็มที่(สัมภาษณ์,13 พฤษภาคม 2557)

ผลกระทบของการนำาเสนอข่าวตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 
 ผลกระทบต่อการทำาหน้าที่ขององค์กรอิสระ 
 ประเดน็ผลกระทบจากการเสนอข่าวสบืสวนผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืงต่อองค์กร
อิสระ ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(กรรมการ ป.ป.ช) วรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ สำานักงาน ป.ป.ช. และ พิศิษฐ์ ลีลาวชิโร
ภาส ที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ข้อมูลตรงกันว่า 
สำานักงาน ป.ป.ช. และ สตง.นำาข้อมูลจากสำานักข่าวอิศราต่อกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน
ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ 
 กระบวนการตรวจสอบบญัชีแสดงรายการทรพัย์สนิผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมืองของ
สำานักงาน ป.ป.ช. หลังจากที่นักการเมืองยื่นบัญชีฯ แบ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้อง
ต้น และตรวจสอบเชงิลกึการตรวจสอบเชงิลกึอาจตรวจสอบโดยระดบัเจ้าหน้าทีห่รอืมกีารตัง้
อนกุรรมการขึน้มาเป็นการเฉพาะถ้ามคีวามซบัซ้อน ข่าวของสำานกัข่าวอศิรามปีระโยชน์ทัง้ใน 
2 ระดับ เพราะเมื่อสำานักข่าวอิศราเสนอข่าวตรวจสอบนักการเมืองรายใด ป.ป.ช. เห็นว่าเป็น
เรือ่งทีส่ือ่และประชาชนให้ความสนใจกจ็ะพุง่เป้าไปตรวจสอบนักการเมืองรายน้ันทำาให้ทำางาน
ได้ง่ายขึ้น 
 อย่างไรก็ตามหากจะกล่าวว่าบทบาทของสำานกัข่าวอศิราชีน้ำา ป.ป.ช. กค็งไม่ใช่ เพยีง
แต่ชี้ประเด็น หรือ ชี้เบาะแส และไม่ได้หมายความว่าข่าวที่สำานักข่าวอิศรานำาเสนอถึงที่สุด
นกัการเมอืงรายนัน้ต้องมคีวามผดิ กรณเีงนิให้กูข้องยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีทีส่ำานกั
ข่าวอศิราตัง้ข้อสงัเกตว่าปล่อยกูใ้ห้สามนีอกสมรสจรงิหรอืไม่ เมือ่ ป.ป.ช. ตรวจสอบกพ็บว่ามี
การปล่อยกูก้นัจรงิ แต่ยิง่ลกัษณ์ไม่มคีวามผดิ สือ่เองทีท่ำาหน้าทีต่รงนีไ้ม่ได้ตัง้ธงกล่าวหาเพยีง
เสนอข้อมูลและตั้งข้อสังเกตเท่านั้น 
 วรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ประโยชน์ในแง่การบริหารงานก็คือ
เมื่อผู้บริหาร ป.ป.ช.เห็นว่าข้อมูลที่สำานักข่าวอิศรานำาเสนอเป็นเรื่องสำาคัญและข้อมูลที่ถูกนำา
เสนอก้าวหน้าไปกว่าการทำางานของ ป.ป.ช. ผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบก็จะสั่งผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้ไปติดตามดูข่าวชิ้นนั้นและให้หยิบเรื่องนั้นขึ้นมาพิจารณาก่อน
 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ป.ป.ช. ต้องตรวจสอบนักการเมืองระดับประเทศ ท้ังนายก
รฐัมนตร ีรฐัมนตร ีเฉพาะ ส.ส. ก ็500 คน และนกัการเมอืงท้องถิน่จำานวนมากเราไม่รูห้รอกว่า
ประชาชนหรอืส่ือมวลชนแต่ละคนให้ความสนใจไปทีต่รงไหน สือ่มวลชนกช่็วยโฟกสัให้กบัทาง 
ป.ป.ช. คือถ้านกัการเมอืงคนไหนหรอืเรือ่งไหนทีป่ระชาชนหรอืสือ่มวลชนสนใจ ทาง ป.ป.ช. ก็
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โฟกสัไปทีเ่รือ่งนัน้จะตรวจสอบบคุคลเหล่านัน้เป็นพเิศษ อย่างกรณพีล.อ.เสถยีร เพิม่ทองอนิทร์ 
ปลดักระทรวงกลาโหม ทีม่กีารเปิดเผยข้อมลูทรพัย์สนิจากสำานกัข่าวอศิรา เรากไ็ด้ประโยชน์  
(นายวรวทิย์ สขุบญุ,สมัภาษณ์,15 พฤษภาคม 2557) 
 สอดคล้องกับ วิชา มหาคุณ ที่กล่าวว่าเมื่อสำานักข่าวอิศราเผยแพร่ข่าว ป.ป.ช. ก็มา
ดูว่าตรงกับเรื่องที่ ป.ป.ช.กำาลังตรวจสอบอยู่หรือไม่ และมีข้อมูลเสริมข้อเท็จจริงที่ ป.ป.ช. มี
อยู่ให้มันหนักแน่นขึ้นหรือไม่ ในแง่ของพยานหลักฐานและก็ต้องดูว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนหรือไม่
แล้วทำาไม สำานักข่าวอิศรามองในแง่มุมอย่างน้ีถึงได้ทำางานรุดหน้า และส่วนตัวก็จะดีใจท่ีได้
รับข้อมูลอย่างนี้จากหน้าเพจที่ทางอิศราโพสต์ไว้ ถือว่ามีประโยชน์มากนำาข้อมูลมาต่อยอดได้ 
(สัมภาษณ์,14 พฤษภาคม 2557) 
 วรวิทย์ สุขบุญ มีข้อเสนอแนะว่าน่าจะทำาข่าวสืบสวนการตรวจสอบนักการเมืองให้
มากขึน้ เพือ่ปิดโอกาสมใิห้นกัการเมอืงท้องถิน่ก้าวขึน้มาเป็นนกัการเมอืงระดบัชาตเิพราะถ้ามี
การตรวจสอบตัง้แต่ระดบันกัการเมอืงท้องถิน่และพบว่ามคีวามผดิในคดปีกปิดบญัชทีรพัย์สนิ
ต้องถกูห้ามดำารงตำาแหน่งทางการเมอืงเป็นเวลา 5 ปี และตามกฎหมาย ป.ป.ช. ต้องถกูลงโทษ
จำาคุกด้วย และถ้านักการเมืองท้องถิ่นทุจริตเช่น ฮั้วงานรับเหมา ต้องถูกลงโทษจำาคุก เพราะ
ฉะนัน้โอกาสทีน่กัการเมอืงพวกนีจ้ะก้าวขึน้มาเล่นการเมอืงระดบัชาตกิน้็อยลง (สมัภาษณ์,15 
พฤษภาคม 2557) 
 ขณะที่ พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.)ระบุว่า การตรวจสอบของ สตง.จะดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของนักการ
เมืองด้วย รวมถึงข้อมูลสถานะการเงินของบริษัทเอกชนประกอบ เมื่อเราพบข้อมูลว่ามีความ
ผิดปกตทิางด้านการเงนิ เรากแ็ยกเรือ่งส่งให้ สำานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ไปตรวจสอบขยายผลเพิม่เตมิ ส่วนเรือ่งการทจุรติกน็ำาส่งให้ ป.ป.ช. ตาม
ขั้นตอนทางกฎหมาย (สัมภาษณ์,5 มิถุนายน 2557) 

 ผลกระทบต่อองค์กรภาคประชาชน 
 ประเด็นผลกระทบต่อองค์กรภาคประชาชน มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำานวยการองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ให้ความเห็นว่าได้นำาข้อมูลข่าวสืบสวนของผู้ดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมอืงและเรือ่งทจุรติไปใช้หลายกรณใีนแง่เป็นฐานข้อมูลนำาไปต่อยอดเพือ่ขับเคลือ่นใน
ภารกิจขององค์กร และถ้าเป็นไปได้ควรทำาหน้าที่ตรวจสอบผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองให้มี
จำานวนมากขึน้และควรทำาหน้าทีอ่ย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการตรวจสอบบคุคลทีม่บีทบาท หรอื
อยู่เบื้องหลังในการออกนโยบาย บุคคลที่ได้ประโยชน์จากนโยบาย ตรวจสอบการใช้อำานาจ
รัฐ การใช้อำานาจที่ผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ และตรวจสอบในเชิงนโยบายสาธารณะด้วย 
(สัมภาษณ์,4 มิถุนายน 2557)
 ขณะทีอิ่ฐบูรณ์ อ้นวงษา หวัหน้าศนูย์พทิกัษ์สทิธิผ์ูบ้รโิภค มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค (มพบ.) 
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มลูนธิฯินำาข้อมลูของสำานกัข่าวอศิรามาใช้ในภารกจิขององค์กรในบางกรณเีนือ่งจากผูบ้รโิภคมี
ข้อมูลส่วนนี้อยู่แล้ว และอยากให้สำานักข่าวอิศราตรวจสอบในภาพกว้างกว่านักการเมือง คือ 
การถอืครองทรพัย์สนิของเครอืญาต ิบคุคลคนใกล้ชิด เพือ่ให้เหน็กลุม่บคุคลเหล่านีไ้ด้ประโยชน์
จากนโยบายของรฐัอย่างไร เช่น นกัการเมอืงคนนีด้แูลกำากบัหน่วยงานไหน ออกนโยบายอะไร 
การตรวจสอบควรตรวจสอบการออกนโยบายสาธารณะเอื้อประโยชน์อย่างไรและตรวจสอบ
บุคคลควบคู่กันไปจึงจะเป็นการทำาหน้าที่สื่ออย่างแท้จริง (สัมภาษณ์,4 มิถุนายน 2557)

 ผลต่อการแพร่กระจายข่าวโดยสื่ออื่น 
 ประเดน็การแพร่กระจายข่าวของสำานกัข่าวอศิราในสือ่อืน่จากการสมัภาษณ์วรพจน์ 
แสนประเสริฐ บรรณาธิการข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์แนวหน้า ยอมรับว่าเว็บไซต์แนวหน้า
ออนไลน์นำาข่าวของสำานักข่าวอิศราไปเผยแพร่ในเว็บไซต์แนวหน้าอยู่เสมอ ล่าสุดข่าวสืบสวน
ข้อมลูธรุกจิของบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ท่ีสำานักข่าวอิศรานำาเสนอเม่ือคนืวันท่ี 3 มิถุนายน 2557 
แนวหน้าออนไลน์กน็ำาไปเผยแพร่ต่อโดยอ้างแหล่งข่าวว่ามาจากสำานกัข่าวอศิรา เนือ่งจากเหน็
ว่ามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะข้อมูลในเชิงตัวเลข ที่สื่ออื่นไม่มีและนักข่าวภาคสนามไม่มี
เวลาทำาข้อมูลส่วนนี้ส่งมายังโต๊ะข่าว (สัมภาษณ์,4 มิถุนายน 2557)
 วรพจน์ แสนประเสริฐ อธิบายโครงสร้างการทำางานของแนวหน้าออนไลน์อยู่ภายใต้
สงักดักองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์แนวหน้า ทีม่าของข่าวมาจากนกัข่าวภาคสนามซึง่เป็นข่าว
ทีผู่ส้ือ่ข่าวหนงัสอืพมิพ์แนวหน้าผลติเองเป็นข่าวเดีย่ว กบัข่าวท่ีนักข่าวภาคสนามทำาร่วมกบัสือ่
อื่น (ข่าวพูล)ส่งเข้ามาอยู่ในตะกร้าข่าว โต๊ะข่าวแนวหน้าออนไลน์เลือกหยิบใช้กรณีข่าวที่เป็น
ข่าวเด่ียวของนกัข่าวแนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์จะเสนอพร้อมกบัข่าวหนังสอืพมิพ์แนว
หน้าในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ถ้าเป็นข่าวพูล (ข่าวหมู่) ทั่วไปก็นำาเสนอในเว็บไซต์ได้ทันที อีกช่อง
ทางหนึ่งคือนำาข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊คมาเสนอ โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อ
ถือของเจ้าของต้องเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปส่วนข่าวการตรวจสอบทรัพย์สินนักการเมืองของ
สำานักข่าวอิศราเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ เจาะลึกและควรนำาเสนอแบบสั้นกระชับ (สัมภาษณ์,
4 มิถุนายน 2557)

 ผลกระทบในมุมมองของนักการเมือง
 ผู้ศึกษาสัมภาษณ์นักการเมือง 6 คนคือ วิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม น.อ.อ.อนดุษิฐ์ นาครทรรพ อดตีรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคไทยรักไทย 
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ  
พรรคประชาธิปัตย์ และสินิต สินธุไพร แกนนำาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง
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ชาติ (นปช.) อดีตส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคพลังประชาชน และศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรค
ภมูใิจไทย ทัง้ 6 คนยอมรบัการทำาหน้าทีต่รวจสอบของสำานักข่าวอิศราในจำานวนน้ี 5 คนเหน็ว่า
ขอ้มูลที่นำาเสนอมคีวามน่าเชื่อถือเปิดโอกาสให้ชี้แจงอยา่งเต็มที ่1 คนเห็นว่าข้อมลูหละหลวม 
และ 1 คนเห็นว่าเปิดโอกาสให้ชี้แจงน้อยไป 
 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมมองว่าการนำาเสนอข่าวของสำานักขา่วอิศราอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูข้อเท็จจรงิ เรือ่ง
ท่ีถูกนำาเสนอมคีวามแตกต่างจากสือ่กระแสหลกัและสือ่ทางเลอืกทัว่ไป มกีารเจาะลกึ เกาะตดิ
เรื่องที่นำาเสนอ น่าเชื่อถือ มีสาระและเกิดประโยชน์ต่อคนอ่าน ช่วยให้สังคมเกิดความโปร่งใส 
ประเด็นความเป็นกลาง วิเชษฐ์ ยอมรับว่ามีความเป็นกลางแต่อยากฝากข้อแนะนำาว่าก่อน
ที่จะเผยแพร่ข่าวควรตรวจสอบในประเด็นปลีกย่อยท่ีเป็นรายละเอียดให้รอบคอบ บางครั้ง
ข้อมูลที่ได้จากเอกสารของทางราชการอาจมีรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีไม่ได้เป็นไปตามน้ัน
ทั้งหมด และส่วนตัวเมื่อถูกสำานักข่าว อิศราตรวจสอบกรณีการถือครองหุ้นเกิน 5% ก็ไม่คิด
ฟ้องดำาเนนิคด ีเพราะเหน็ว่าเป็นการทำาหน้าทีอ่าจได้ข้อมลูไม่ครบถ้วนในประเดน็เลก็ๆ น้อยๆ 
และไม่ใช่เรื่องใหญ่ 
 “ส่วนตวัเหน็ว่าการทีส่ำานกัข่าวอศิรานำาเสนอข้อมูลกเ็ป็นการทำาหน้าท่ีของสือ่ ในการ
ตรวจสอบบคุคลสาธารณะ ถ้าผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืงไม่มปีระเดน็ให้ตรวจสอบกไ็ม่ต้อง
ไปกลัวอะไร” (วิเชษฐ์ เกษมมองศรี,สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2557)
 น.อ.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ไอซีที)ให้สัมภาษณ์ว่า ติดตามอ่านข่าวสารจากสำานักข่าวอิศราอยู่เป็นประจำามี
ความประทับใจกับบทบาทในการทำาหน้าที่ของสำานักข่าวอิศราที่ยึดถือข้อเท็จจริงเป็นหลัก
มากกว่าทีจ่ะขึน้อยูก่ระบวนการคดิของนกัข่าวเอง (คดิไปเอง) การนำาเสนอข้อเท็จจรงิท่ีปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน ก็มีที่มาจากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล ทั้งที่เป็นแหล่งข่าว เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ทีส่ามารถพสิจูน์ได้ ไม่ได้ยกเมฆขึน้เอง ซึง่ถือเป็นจุดแข็งสำาคญัท่ีทำาให้การนำาเสนอข้อมูล
ในทุกเรื่องราวสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้อื่นได้มาก
 ประเด็นความเป็นกลาง น.อ.อ.อนดุษิฐ์ บอกว่า เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ทีผู่อ่้าน หรอืผูเ้กีย่วข้อง
กับข่าวให้ความสนใจอย่างมาก เพราะที่ผ่านมามักมีคำาถามเกิดขึ้นว่า สำานักข่าวอิศรา เป็นสื่อ
สีใดสีหนึ่ง หรือยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ แต่จากการติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงที่ผ่านมา 
เหน็ว่าสำานกัข่าวอิศราตดิตามตรวจสอบทกุเรือ่ง ทกุข่าวทีป่รากฏไม่ได้มกีารเลอืกข้าง ทกุเรือ่ง
ทีป่รากฏ สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่ได้เลือกการปฏบิตั ิเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ซึง่อนันีถ้อืเป็น
จุดแข็งที่สำาคัญ
 ประเด็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจง น.อ.อ.อนุดิษฐ์ บอกว่าเรื่องนี้ 
ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญมาก มันสำาคัญมาก ที่หากสื่อจะตรวจสอบเรื่องใด กับใครแล้ว
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้สิทธิ์ในการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่ง
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ท่ีผ่านมาสำานักข่าวอิศราทำาหน้าที่ตรงนี้ได้ดี เพราะมักจะเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้มีการช้ีแจง
ข้อมลู หรอืหากตดิตามตวัผูเ้กีย่วข้องมาชีแ้จงไม่ได้ กจ็ะมกีารเขยีนระบเุอาไว้ชดัเจน ว่า ตดิต่อ
ไม่ได้” 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยากเสนอเพิ่มเติม คือ ในกรณีการเปิดพื้นที่ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง 
หากไม่สามารถติดตามตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข่าวโดยตรงมาชี้แจงได้ ควรจะมีการสัมภาษณ์ 
ผู้เก่ียวข้องในกลุม่เดยีวกนั มาชีแ้จงแทน เพือ่ทีจ่ะช่วยทำาให้ข่าวมนีำา้หนกัมากขึน้ (น.อ.อ.อนดุษิฐ์ 
นาครทรรพ,สัมภาษณ์,18 มิถุนายน 2557)
 ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ในมิติของสื่อ
การรายงานข่าวของสำานกัข่าวอศิรามรีปูแบบการนำาเสนอทีม่คีวามชดัเจน แตกต่างสำานกัข่าว
อื่นซึ่งไม่เพียงให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในเร่ืองน้ันๆ เท่าน้ันยังรายงานเบื้องหลังหรือท่ีมานำาเสนอ
ข้อมูลตัวเลขในเชิงการวิจัย หรือแนวทางทำาข่าวแบบสืบสวนเจาะลึกทั้งในเรื่อง การทุจริตใน
วงราชการและนักการเมือง ทางทีมงานพรรคประชาธิปัตย์ได้นำาข้อมูลของสำานักข่าวอิศราไป
ใช้ประโยชน์ในการทำางานของฝ่ายค้านอยู่เสมอ 
 ประเด็นความน่าเชือ่ถอืของข้อมลู ชวนนท์เหน็ว่า สำานกัข่าวอศิรานำาเสนอข้อมลูโดย
อ้างอิงที่มาของข้อมูลจากหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้นแล้วนำาเสนอไปตามข้อเท็จจริง ทำาให้ไม่ถูกโต้แย้งหัก
ล้างได้ เพราะถ้าเป็นข้อมลูทีไ่ม่จรงิจะต้องถกูโต้แย้งหกัล้าง ทีผ่่านมาไม่ปรากฏว่ามกีารโต้แย้ง
หักล้างข้อมูลของสำานักข่าวอิศราได้เลย 
 ประเด็นเรื่องความเป็นกลางชวนนท์ เห็นว่า ถ้าความเป็นกลางหมายถึงการไม่ทำา
หน้าที่ตรวจสอบการทุจริตหรือตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ตรวจสอบการทำางานและความ
โปร่งใสของรัฐบาลอย่างนั้นไม่เรียกว่า เป็นกลาง แต่ถ้าความเป็นกลางหมายถึงการทำาหน้าที่
ตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล เห็นว่าสำานักข่าวอิศราทำาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดย
ไม่มีอคติ การนำาเสนอข่าวเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่ได้กล่าวหาแต่เป็นการนำาเสนอโดย
ให้ข้อมูลต่อคนอ่าน
 ประเด็นความคิดเห็นกรณีการทำาหน้าที่ตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินผู้ดำารง
ตำาแหน่งทางการเมือง ชวนนท์บอกว่า โดยส่วนตัวรู้สึกดีท่ีสื่อทำาหน้าท่ีตรวจสอบ ท่ีผ่านมา
สำานกัข่าวอิศรานำาข้อมลูการถอืครองหุน้ การเช่ือมโยงทางการเงนิ การปกปิดซ่อนเร้นทรพัย์สนิ
ของนักการเมือง เป็นการทำาหน้าสื่อมวลชนที่ดี และคนที่อาสาเข้ามาเล่นการเมืองต้องพร้อม
และยอมรับการตรวจสอบจากประชาชนและสื่อมวลชน ส่วนตัวก็พร้อมรับการตรวจสอบอยู่
แล้ว (ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต,สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2557) 
 สมศักดิ ์ปรศินานนัทกุล อดีตรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ทีป่รกึษาหวัพรรค
ชาตไิทยพฒันา บอกว่า ตดิตามอ่านข่าวจากสำานกัข่าวอศิราเป็นประจำาทกุวนัเพราะเสนอข่าว
แตกต่างจากการนำาเสนอข่าวของสำานักอื่นท่ีมีลักษณะเป็นเชิงธุรกิจสื่อมากนำาเสนอข้อมูลไม่
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รอบด้าน ข้อมูลบางอย่างไม่กล้านำาเสนอ แต่สำานักข่าวอิศรากล้าที่จะนำาเสนอ
 ประเด็นความเป็นกลาง สมศักดิก์ล่าวว่าเท่าทีม่องในสายตาวนันี ้ยงัเป็นการนำาเสนอ
แบบตรงไปตรงมาไม่เลือกข้าง
 ประเด็นเปิดพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องกับข่าวได้ใช้สิทธิ์ช้ีแจง สมศักดิ์กล่าวว่ามีการเปิด
โอกาสให้ชี้แจงเต็มที่ อย่างกรณีข่าวที่เกี่ยวข้องกับสมศักดิ์เอง (คดีปกปิดบัญชีทรัพย์สิน) หลัง
จากที่มีการนำาเสนอข้อมูลไปแล้ว ได้มีการแจ้งทักท้วงเข้ามาให้แก้ไขในส่วนของข้อมูลบาง
ประการที่ผิดพลาดไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ก็รับปากว่าจะดำาเนินการให้ จากนั้น ก็มีการดำาเนิน
การตามที่รับปากเอาไว้
 ข้อเสนอแนะก็คือ ควรมีการนำาเสนอข้อมูลอื่นประกอบให้มากข้ึนกว่าเพียงแค่
ข้อความ เช่น กราฟฟิก หรือ คลิปวิดีโอ ซึ่งจะทำาให้การนำาเสนอข้อมูลน่าสนใจและน่าติดตาม
มากขึ้น
 “แต่ถ้ามองถงึสภาพขององค์กรทีม่ขีนาดเลก็ และนำาไปเปรยีบเทยีบกบัองค์กรขนาด
ใหญ่ สามารถทำางานได้ขนาดนี ้กถ็อืว่าโอเคมากแล้ว” (สมศกัดิ ์ปรศินานนัทกลุ,สมัภาษณ์,24 
มิถุนายน 2557) 
 นิสิต สินธุไพร แกนนำาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มอง
ว่าการทำาหน้าที่ของสำานักข่าวอิศรา ในเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินฯ เป็นการทำาหน้าที่ของ
สื่อมวลชน ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา แต่ว่าข้อมูลหลายส่วนท่ีตรวจสอบก็ยังไม่
ครบถ้วน ยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบ้าง แต่เมื่อได้ชี้แจง ก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องอย่างกรณี
ตรวจสอบทรัพย์สินฯของนิสิตเองก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับสังคม
  ประเด็นความน่าเชื่อถือและความเป็นกลาง นิสิตกล่าวว่า สำานักข่าวอิศรา พยายาม
ทำาหน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่แต่ว่าการได้มาซึง่ข้อมลูอาจหละหลวมไม่ครบถ้วนถอืว่าเป็นการพยายาม
ทำาหน้าที่อย่างเต็มที่ ส่วนเป็นกลางหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแค่ไหนอย่างไร ถ้ายึดตามข้อ
เท็จจริงก็เป็นกลาง ฉะนั้นก็ให้พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องที่สุด
  ประเด็นข้อเสนอแนะ นิสิตกล่าวถ้ามีคำาช้ีแจงจากเจ้าของทรัพย์สินฯก็ต้องพยายาม
แก้ไขเพื่อให้สังคมเข้าใจ เพราะเรื่องทรัพย์สินกับนักการเมืองเป็นเรื่องท่ีสังคมให้ความสนใจ
มาก เพราะเกีย่วกบัการรำา่รวยผดิปกต ิการได้มาซึง่ทรพัย์สนิ สะท้อนการทำางานอย่างโปร่งใส 
ตรงไปตรงมาหรอืไม่ หรอืทำางานเพือ่ผลประโยชน์ ตรงนีจ้ะเป็นเรือ่งภาพพจน์ของนกัการเมอืง 
ฉะน้ันการสือ่สารเรือ่งนีต้้องให้มข้ีอเทจ็จรงิถูกต้องท่ีสดุ (นิสติ สนิธไุพร,สมัภาษณ์ ,25 มิถุนายน 
2557) 
 ก่อนหน้านี้สำานักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่านิสิตถือครองบ้านหลังหน่ึงในกรุงเทพฯ
แต่ไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ต่อมานิสิตชี้แจงว่าเป็นบ้านของลูกสาว 
 ศภุชยั ใจสมทุร รองเลขาธกิารพรรคภมิูใจไทย ให้สมัภาษณ์ว่าการหยบิเอาบญัชีฯของ
นักการเมืองมาตรวจสอบแล้วชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจำานวนทรัพย์สินเป็นเรื่องน่า
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สนใจเพราะไม่มีสำานักข่าวอื่นทำา ถามว่าหยิบมาแล้วผู้อื่นได้ประโยชน์อะไรบ้าง เป็นเรื่องที่น่า
คิดและทำาให้คนได้เห็นที่มาที่ไป ว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินมีอะไรพิรุธหรือไม่ แต่ที่คิดว่าสำาคัญ
กว่านัน้คือในแง่ของ ป.ป.ช.จะทำาอย่างไรต่อ ป.ป.ช. มสีทิธจิะสงสยัเองหรอืไม่ว่ามอีะไรผดิปกติ 
แต่สะท้อนให้เหน็ได้อย่างหนึง่ว่าการทีก่ฎหมายบอกว่าต้องเปิดเผยบัญชีจะได้รูว่้าตำาแหน่งบาง
ตำาแหน่งซึ่งเป็นการป้องปรามการทุจริตแต่บางสื่อไม่สนใจ ไม่มีการลงลึก การป้องปรามคนที่
มีตำาแหน่งจึงมีน้อย คนเข้าสู่ตำาแหน่งจึงไม่เกรงกลัว แต่กรณีสำานักข่าวอิศรานำาบัญชีฯมาเปิด
เผยในลักษณะลงลึกเป็นเรื่องดีอย่างน้อยนักการเมืองก็มีรู้สึกเกรงกลัวอยู่บ้าง 
 ศุภชยั ยอมรบัว่าข้อมลูทีน่ำานกัข่าวอศิรานำามาเปิดเผยมคีวามน่าเชือ่ถอืเพราะสบืค้น
จากบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.
 ในประเด็นความเป็นกลาง ศุภชัยมีความเห็นว่าสิ่งที่ต้องทำาคือถ้าจะหยิบเรื่องบัญชี
นักการเมืองควรหยิบทั้ง 2 ด้านให้เหมือนกัน แต่ต้องเข้าใจว่าที่ผ่านหยิบบัญชีฯของรัฐมนตรี
มาเป็นส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ก็ต้องโดนตรวจสอบเยอะเป็นพิเศษ 
ความเป็นกลางก็ยังพอได้อยู่ แต่อย่าสร้างอะไรที่ให้คนนินทาได้
 ประเดน็เปิดโอกาสให้ผูถ้กูตรวจสอบชีแ้จงศภุชยักล่าวว่า ควรทำาให้มากกว่านีส่้วนข้อ
เสนอแนะนั้น ถ้าตีแผ่แล้วให้โอกาสชี้แจงและเสนอข่าวทั้ง 2 ด้านจะดีมากเพราะได้ฟังความ
รอบด้าน 
 “ยิง่ถ้ามรีฐับาลจากทหารแล้วยิง่เป็นความท้าทายของสำานักข่าวอิศราอย่างยิง่ เพราะ
ผมคิดว่าในประเทศนี้คงไม่มีสื่อไหนกล้าพอที่จะตรวจสอบรัฐบาลทหาร หากสำานักข่าวอิศรา
เมนิเฉยกค็งจะร่วง แต่หากสำานกัข่าวอศิราทำากจ็ะเป็นประโยชน์ของประเทศ” (ศภุชัย ใจสมุทร, 
สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2557) 

 ผลกระทบในแง่การถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีและการป้องกัน
 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำานวยการบริหารสถาบันอิศรา และ
มนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการข่าวสืบสวน กล้านรงค์ จันทิก อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และอดีต
รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สุนทร พยัคฆ์ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์และอนรุกัษ์ สง่าอารย์ีกลู ผูช่้วย
ผูพ้พิากษาศาลฎกีา อดตีเลขานกุารศาลฎกีาได้ข้อเท็จจรงิว่านับตัง้แต่ทำาข่าวสบืสวนการทุจรติ
และตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงขณะน้ี 
(30 มิถุนายน2557) สำานักข่าวอิศรายังไม่ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาท
หรือคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง
 ทั้งนี้ ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ให้ข้อมูลว่ามีปัจจัย 2 ประการ 
 (1) การนำาเสนอข่าวไปตามข้อเท็จจริงที่ได้มาจากบัญชีทรัพย์สินที่นักการเมืองยื่น
แสดงต่อ ป.ป.ช.ซึ่งเป็นเอกสารสาธารณะ 
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 (2) แหล่งข้อมลูทีน่ำาเสนอได้มาจากการค้นข้อมลู เอกสารหลกัฐานอย่างเป็นทางการ 
เช่น กรมพัฒนาธุรกจิการค้า มข้ีอเทจ็จรงิทีส่ามารถตรวจสอบและพสิจูน์ได้ และไม่มปัีญหาถกู
ข่มขู่คุกคามแต่อย่างใด (สัมภาษณ์,27พฤษภาคม 2557)
 ประสงค์ เลศิรตันวสิทุธิ ์บอกว่า หลกัการบรหิารจดัการสำานกัข่าวคอื ให้อสิระในการ
หาข่าวและนำาเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งความเห็นที่แตกต่างอย่างเต็มที่ ให้อิสระในการ
คิดค้น ข้อมูล หรือประเด็น เพียงแต่ว่าขอหลักการไว้อยู่สี่เรื่อง 
 1.ห้ามมีการละเมิดกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายหมิ่นประมาท หรือกฎหมายที่อาจ
นำาไปสู่การฟ้องร้องได้ ก็ต้องระมัดระวัง เรื่องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้แน่ชัด แล้วถ้าไม่
แน่ใจว่าข้อมูลที่นำาเสนออาจมีการละเมิดกฎหมายใดๆ ก็ปรึกษาหารือกับบรรณาธิการอย่าง
รอบคอบ
 2.การนำาเสนอต้องอยูใ่นแนวทางของสำานักข่าวอิศรา การนำาเสนอข่าวท่ีเป็นข่าวหนัก 
(Hard News)เน้นประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ข่าวท่ีเป็นเรือ่งส่วนตวัหรอืสสีนัอะไรต่างๆ 
ถ้าไม่เล่นเรือ่งส่วนตวั โอกาสทีจ่ะไปยุง่เรือ่งกฎหมายกน้็อย หากเป็นข่าวบนัเทิงกจ็ะเป็นบนัเทิง
ที่เน้นสาระและประโยชน์ ตรวจสอบได้ 
 3.เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในสังคมไทย และเรื่องการ
ดำาเนินคดีก็ยังคงเป็นปัญหาในสังคมไทยค่อนข้างสูงมีความอ่อนไหวมากในทางสังคม ดังน้ัน
ขอให้การเสนอข่าวในเชิงพวกนี้เน้นในเชิงระบบ เช่นระบบกฎหมายเหมาะสมไหม สำานักข่าว 
อิศราไม่เน้นเชิงวิจารณ์ตัวบุคคล หรือการกระทำา หรือถ้าเกิดว่าในเชิงระบบมีการให้แก้
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญามาตรา 112 หรือไม่อย่างไร แบบนี้ได้
 4.ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกติ คือมีการยึดอำานาจและประกาศอัยการศึก 
แล้วประเดน็จากหนึง่ถงึสามยิง่ต้องเข้มงวดเป็นพเิศษในการนำาเสนอท่ีจะไม่ให้กระทบต่อสำานัก
ข่าวอิศราและบุคลากรภายในสำานักข่าว ต้องเพิ่มความระมัดระวังจากข้อ 1-3 แล้วต้องบวก
ข้อ 4 ด้วย (สัมภาษณ์,27 พฤษภาคม 2557) 
 ขณะที่มนตรี จุ้ยม่วงศรี กล่าวถึงหลักการนำาเสนอข่าวต้องอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติ 2 
ข้อ 
 ข้อแรกการเขยีนข่าวและการพาดหวัข่าว จะไม่ใช้ข้อความท่ีไม่สุม่เสีย่งเปิดช่องต่อการ
ถูกฟ้องร้อง เช่น คำาว่า แฉ กิน ผลาญ โกง จะใช้คำาว่า “น่าสังเกต” หรือ “ส่อ” แทน ยกเว้น
ในกรณีที่มีการตัดสิน วินิจฉัย พิพากษา ในระดับใดระดับหนึ่งแล้ว 
 ข้อที่สองในการนำาเสนอข้อมูลที่มีผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ในข่าวจะต้องเปิดโอกาส
เปิดพื้นที่ให้ผู้ถูกตรวจสอบชี้แจงข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที หากไม่สามารถติดต่อได้ ก็จะมีการ
ระบชุดัเจนในท้ายข่าวว่า “ได้พยายามตดิต่อขอสมัภาษณ์แล้ว” แต่ไม่สามารถตดิต่อ และเมือ่
ข่าวถูกนำาเสนอไปแล้ว ในวันรุ่งขึ้น จะต้องมีการติดต่อตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชี้แจงข้อมูล
ต่อทันที (สัมภาษณ์,13 พฤษภาคม 2557) 
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 กล้านรงค์ จันทกิ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และอดตีรองประธานสภาการหนงัสอืพมิพ์ฯ 
ให้ข้อแนะนำาในการป้องกันการฟ้องร้องหมิ่นประมาท 2 ประการ
 ประการแรก ต้องมกีระบวนการตรวจสอบข้อมลูให้รอบคอบชดัเจนก่อนนำาเสนอข่าว 
ยกตวัอย่างในคดพี.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวัตร ซกุหุน้ สือ่ได้ตรวจสอบว่ามกีารโอนหุน้ให้คนรบัใช้แล้ว
เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลถึงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นบ้านของผู้รับโอนหุ้นแล้วพบว่า
เป็นคนรับใช้บ้านนักการเมือง เพราะฉะนั้นเมื่อสื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนำาเสนอ โอกาส
ที่จะถูกฟ้องร้องก็มีน้อย 
 ประการที่สอง ในการนำาเสนอข่าวต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้มีโอกาสชี้แจง
อย่างเต็มที่ 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สื่อได้ทำาท้ังสองข้อแล้วก็ตามก็มิได้หมายความว่าจะไม่ถูกฟ้อง
ร้องดำาเนินคดีถ้านักการเมืองต้องการฟ้องร้องเพื่อปิดปากสื่อมิให้นำาเสนอข่าว
 ประเด็นนี้กล้านรงค์ เสนอว่า น่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในคดีหมิ่นประมาท
เจาะลงไปเป็นการเฉพาะว่าการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนสู่สาธารณะ ผู้ดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมืองจะเอาโทษในคดีหมิ่นประมาทกันง่ายๆ ไม่ได้ เพราะนักการเมืองเป็นบุคคล
สาธารณะ เมื่อผู้เสียหายยื่นฟ้องก่อนศาลจะประทับรับฟ้องคดีต้องไต่สวนมูลฟ้องให้มีราย
ละเอียดที่ชัดเจนว่าการเผยแพร่ข่าวสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องอย่างไรแล้วเปิดโอกาสให้
สื่อผู้ถูกฟ้องได้ชี้แจงก่อนมิใช่ประทับรับฟ้องไว้ก่อนแล้วให้จำาเลยไปแก้ต่างภายหลังซึ่งเป็น
ปัญหาและภาระของสื่อ (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2557) 
 สอดคล้องกับ สุนทร พยคัฆ์ อปุนายกฝ่ายช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมายสภาทนาย
ความฯ เห็นว่าต้องยึดหลักใหญ่ 2 ประการ 
 1. ต้องนำาเสนอความจรงิ โดยอ้างองิเอกสารของทางราชการในกรณนีีค้อืบญัชแีสดง
รายการทรพัย์สนิและหนีส้นิทีส่ำานกังาน ป.ป.ช.เปิดเผยต่อสาธารณะ หากข้อมูลใดท่ีตรวจสอบ
แล้วยงัไม่มคีวามชดัเจน หรอืหมิน่เหม่ว่าเป็นข้อเท็จจรงิกย็งัไม่ควรนำาเสนอเผยแพร่สูส่าธารณะ 
 2. เสนอข่าวในเชิงผลักดันให้องค์กรที่มีอำานาจหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วใช้ผลการ
ตรวจสอบเป็นข้อมูลในการนำาเสนอข่าว ยกตัวอย่างในกรณีที่พบคนใกล้ชิดนักการเมืองถือ
ครองทรพัย์สนินบั 100 ล้าน ไม่ควรเสนอข่าวฟันธงว่าเป็น“นอมนิ”ีของนกัการเมอืง ต้องตรวจ
สอบข้อมูลให้มากที่สุด ในการเขียนข่าว การพาดหัวข่าวต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงรองรับ
พอสมควรและแจ้งหรือส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำานาจเข้ามาตรวจสอบ”(สัมภาษณ์, 26 
มิถุนายน 2557)
 ขณะที ่อนรุกัษ์ สง่าอารย์ีกลู ผูช่้วยผูพ้พิากษาศาลฎกีามคีวามเหน็ว่าการพจิารณาคดี
ของศาลฎกีาในกรณทีีส่ือ่ถกูฟ้องหมิน่ประมาทมหีลกัสำาคญัคอื การทำาหน้าทีต่รวจสอบบคุคล
สาธารณะ โดยเฉพาะนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ถ้าเป็นการนำาเสนอข้อเท็จจริงที่
มส่ีวนเกีย่วข้องกบัเขาโดยตรง ไม่ใช่เป็นการนำาเสนอจากแหล่งข่าวหรอืจากคำาพดูจากของคน
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อืน่ท่ีไม่มหีลกัฐานเชือ่มโยงเข้าไปเกีย่วข้องกบัข้อมลูของคนทีถ่กูนำาเสนอ ประกอบกบัไม่ได้เอา
ความคดิเหน็ทีค่่อนข้างเหนบ็แนมหรอืเลือ่นลอย เข้ามาเกีย่วข้องกบัข้องกบัข้อมูลเหล่านัน้ ส่วน
ใหญ่แล้วศาลจะตคีวามว่าเป็นการนำาเสนอข้อมลูในเรือ่งทีส่มควรจะทำาตามครรลอง หรอืเป็น
ข้อมลูทีป่ระชาชนควรรู ้แล้วเป็นการตรวจสอบบคุคลสาธารณะ แม้กระทัง่กรณขีองผูร้บัสมคัร
เลอืกตัง้ไม่ว่ากรณรีะดบัชาตหิรอืท้องถิน่กแ็ล้วแต่ ถ้ามคีนไปกล่าวหาในขณะทีเ่ขานำาเสนอตวั
ว่าเขามีพฤติกรรมอะไรก็ตาม ถ้าดูแนวคำาพิพากษาศาลฎีกา ส่วนใหญ่ยังตีความเป็นเรื่องที่ไม่
ผิด เพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วประชาชนควรได้รู้ข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 ในกรณีถ้าสื่อนำาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลในข่าวโดยตรงหรือแม้กระท่ังเพิ่งจะ
อยู่ในระดับของการถูกกล่าวหา ยังไม่มีคำาพิพากษาหรือการชี้มูลของตำารวจหรืออัยการใน
กระบวนการยุติธรรมในชั้นของการวินิจฉัยแต่ละระดับก็ตาม ศาลฎีกาส่วนใหญ่มองว่าเป็น
เรือ่งการกล่าวในลักษณะทีเ่ป็นไปตามครรลองทีป่ระชาชนควรจะรู ้มองว่าไม่เป็นความผดิ คอื
ไปเข้าหลกัการของบทบัญญติัประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 บญัญตัหิลกัของการยกเว้น
ความผิดไว้ คือ ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่ง
บุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำาผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
 การทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง หลักการที่สื่ออ้างได้ก็คือ 
รัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติบัญญตัใิห้การแสดงบญัชทีรพัย์สนิของคณะรฐัมนตร ีส.ว. ส.ว. ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 
เพราะฉะนั้น ถ้านำาเสนอข้อเท็จจริงและตั้งข้อสังเกตว่า ทำาไมมีทรัพย์สินมาก แต่แจ้งว่ามีราย
ได้น้อย แล้วชี้ว่าทรัพย์สินอันนี้มาจากไหน อย่างไร เกี่ยวโยงกับคนอื่น หรือทำาไมเคยเห็น
ทรัพย์สินอันนี้ไปอยู่กับคนโน้น ทำาไมนักการเมืองคนนี้ใช้รถยนต์โรสรอยส์ ใช้เบนท์ลีย์ แต่
ทำาไมในบญัชฯีไม่มทีรพัย์ตวันี ้อย่างนีต้ัง้ข้อสงัเกตได้แต่ถ้านำาเสนอข่าวแล้วไปใส่ความเหน็เชงิ
กล่าวหาว่าเขาทุจริตแน่นอนแล้วยืนยันข้อเท็จจริงโดยไม่มีข้อมูลเช่ือมโยงว่าเขาเคยถูกกล่าว
หาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือมีข้อมูลว่ามีการแจ้งความหรือถูกตั้งกรรมการสอบมาเชื่อม
โยงแต่กลับไปบอกว่ามีทรัพย์สินมากกว่ารายได้ขนาดนี้ ต้องโกงมาแน่นอน อย่างนี้ก็สุ่มเสี่ยง
ว่าอาจมีความผิดหมิ่นประมาท
 อนุรักษ์ ให้ความเห็นว่า ถ้ามีข้อมูลว่าก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือช่วงดำารงตำาแหน่ง
ก่อนหน้านี้เคยถูกตั้งกรรมการสอบวินัยว่าเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้อนุมัติในการ
ซ้ือ ใช้งบประมาณของรฐัแล้วถกูกล่าวหาว่าไม่โปร่งใส แล้วเอามาใส่เพือ่สนบัสนนุในเรือ่งบญัชี
ทรัพย์สินที่เป็นข้อสังเกต อย่างนี้แนวคำาพิพากษาฎีกาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยฟังว่าเป็นความผิด 
เพราะมันอยู่ในกรอบหลักใหญ่ว่า 1.เป็นบุคคลสาธารณะ 2.ข้อเท็จจริงที่นำาเสนอนั้นเป็นข้อ
เทจ็จรงิทีป่ระชาชนควรรู ้3.ไม่ได้แทรกความคดิเหน็ทีไ่ม่มมีลูหรอืไม่มคีวามเชือ่มโยงกบัข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องกับเขา
 อนรุกัษ์ยงัมข้ีอเสนอแนะด้วยว่า การทำาหน้าทีต่รวจสอบบคุคลสาธารณะ ไม่ควรเป็น
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หน้าที่เฉพาะสำานักข่าวอิศราเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลของสำานักข่าวอิศราส่วนใหญ่จะอยู่
ในกรอบของคนที่สนใจเรื่องการเมืองและเป็นสื่อทางเลือก สื่อกระแสหลักควรนำาเสนอข่าว
ลักษณะนี้อย่างเต็มที่ (สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2557) 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษารายงานเรื่องนี้ผู ้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อสำานักข่าวอิศราและผู้
เกี่ยวข้อง 
 ข้อเสนอแนะต่อสำานักข่าวอิศรา 
ข้อเสนอต่อการทำาหน้าที่ของสำานักข่าวอิศราควรขยายบทบาทการทำาหน้าที่ตรวจสอบบุคคล
สาธารณะให้กว้างมากขึ้น เช่น ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษากรรมาธิการ ตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นในประเด็น
รำ่ารวยผิดปกติและการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในระดับฐานล่างของสังคมซึ่งกำาลังเป็นปัญหาร้าย
แรงอยูใ่นขณะนี ้การตรวจสอบทรพัย์สนิควรทำาควบคูไ่ปกบัการตรวจสอบนโยบายสาธารณะ
หรอืโครงการของรฐับาลผูไ้ด้ประโยชน์จากการนโยบายและควรมแีนวทางการทำาข่าวสบืสวน
ในรูปแบบและประเด็นที่หลากหลายเพื่อสร้างความโดดเด่น เช่น ประเด็นเชิงสังคม ส่วนข้อ
เสนอต่อการบรหิารงานของสำานกัข่าว ต้องยกระดบัการพฒันาบคุลากรให้มคีณุภาพเพือ่ทำาให้
สามารถทำาข่าวได้มมีาตรฐานสูงขึน้ ตลอดจนจดัหาอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการทำางานได้
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะต่อคนที่ทำางานด้านข่าว 
 องคาพยพของสือ่มวลชนต้องตระหนกัในการทำาหน้าทีต่รวจสอบบคุคลและนโยบาย
สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาเป็นมืออาชีพ มีความกล้าหาญ ยึดอุดมการณ์ในวิชาชีพ เรียนรู้
และให้ความสำาคัญในการทำาข่าวสืบสวน
 ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ควรแก้ไขพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 ประกาศหรือคำาสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองอื่นนอกเหนือจากตำาแหน่งคณะรัฐมนตรี ส.ส. 
ส.ว. ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานกรรมการรัฐวิสาหกิจ นักการเมืองท้องถิ่นเพื่อให้
ประชาชนและสือ่มวลชนสามารถเข้าถงึข้อมลูบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิของบคุคลดงักล่าว
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง 
 ข้อเสนอเสนะแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง
 สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
และองค์กรวิชาชีพสื่อ ควรพัฒนาสมาชิกขององค์กรในการทำาข่าวสืบสวนให้มีคุณภาพตั้ง
กองทนุสนบัสนนุการทำาข่าวสืบสวนเพือ่ให้นักข่าวสามารถทำาข่าวสบืสวนได้อย่างเตม็ที ่กองทุน
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ช่วยเหลือนักข่าวในกรณีที่ถูกโต้ตอบ นายทุนเจ้าของสื่อควรมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
แม้ว่าการนำาเสนอข่าวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว
ระหว่างนายทุนสื่อกับนักการเมืองบ้าง สถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาในสายนิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ ควรปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการทำาข่าวสืบสวนภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสงัคมควรสนบัสนนุการทำาหน้าทีข่องผูส้ือ่ข่าวด้วยการเปิดเผยข้อมลู ชีเ้บาะแสการ
คอร์รัปชั่นของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกรูปแบบ
 ทัง้นี ้เพือ่ให้ส่ือมวลชนได้ทำาหน้าทีต่รวจสอบบคุคลสาธารณะเพือ่ประโยชน์สาธารณะ
อย่างแท้จริง
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อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์กับเยาวชนไทย
Social Media influences and Thai Youths

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี* 

บทคัดย่อ
 สือ่สงัคมออนไลน์และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์กำาลงัมอีทิธพิลต่อเดก็และเยาวชนไทย
ขณะนี้ อันเนื่องมาจากการใช้และการพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน 
และเอาจริงเอาจัง ซึ่งส่งผลต่อจิตใจ ความคิด ความเชื่อ ส่งผลต่อพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของ
เยาวชน อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏทั้งมิติสร้างสรรค์และมิติลบในสังคมไทย ได้แก่ 
1.บ่มเพาะทางจิตใจ ความคิด ความเชือ่ พฤตกิรรม 2.เปิดโอกาสและช่องทางการเรยีนรู ้3.เข้า
ถงึข้อมลูเรือ่งสขุภาพง่ายขึน้ 4.คกุคามทางเพศ 5.รูไ้ม่ทนัสทิธส่ิวนตวั 6. ใจร้อน ตดัสนิผูอ้ืน่ทัง้
ที่ไม่รู้จัก 
 แนวทางดแูลให้สือ่สงัคมออนไลน์สร้างสรรค์ พฒันา และตระหนกัภยัมืดดำา ต้องอาศยั
หลายภาคส่วนร่วมกัน ได้แก่ 1.เยาวชนและเดก็ต้องดแูลตวัเองเป็น ต้องรูจ้กัสือ่สงัคมออนไลน์ 
รู้ทันความ ‘แรง’ และ ‘พลัง’ โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู พระ และนักสื่อสารมืออาชีพเป็นพี่
เลี้ยง 2.พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นที่ปรึกษา ยืนเคียงข้างเยาวชน โดยเฉพาะประเด็นอันธพาล
ไซเบอร์และคุกคามลวนลามทางเพศ ความเครียดจากการกดดันในสื่อสังคมออนไลน์ 3.พ่อ
แม่ ครู ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สถาบันการศึกษา นักการสื่อสารมืออาชีพ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 
องค์กรเพื่อการพัฒนาเอกชนด้านเด็กและเยาวชน ต้องร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้มีการเรียน
รู้เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง ‘สิทธิส่วนบุคคล’ ในสื่อ
สังคมออนไลน์ ความเหมาะสมและความไม่เหมาะสม และเรียนรู้ ‘พลัง’ สื่อสังคมออนไลน์
ด้านสร้างสรรค์พัฒนา ‘ความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง’ 4. ส่งเสริมเครือข่าย ‘พี่เลี้ยง’ 
สื่อสังคมออนไลน์ 5. นักวิชาการสื่อสารมวลชนและนักวิชาชีพสื่อ จัดทำาแนวทางการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ และเป็นต้นแบบให้สังคมและเยาวชน

คำาสำาคัญ : สื่อสังคมออนไลน์ อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ การบ่มเพาะความคิดความเช่ือ 
พฤติกรรมเยาวชน สิทธิส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสร้างสรรค์สังคม 

*คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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บทคัดย่อ
 Social media and social network are now having an influenced on Thai 
children and teenager because they seriously use social media for a long time 
daily. It has an influence on their mental, thoughts and believes which affect 
their behavior and daily lives. The influences of social media that appear in Thai 
society including creative way and negative way are 1.Cultivation of mental, 
thoughts and believe 2. Learning Opportunities 3. Get health information easier 
4.Sexual harassment 5. Do not realize their privacy 6.Judging people without 
knowing them.
 The way to solve, develop, create positive way, realize the dark-side 
and take care of social media need cooperative of every sectors in society 
including 1. Teenager and children should know what is right or wrong in social 
media by themselves and know the power of the social media by the assisting 
of parents, guardians, teachers, monks and experts of communication 2. Parents 
should be the consultants for teenager and children especially in the issues 
of cyberbullying and sexual harassment on social media 3. Parents, teachers 
and government institutions that related to this issues such as, the ministry of 
culture, the ministry of information technology and communication, institu-
tion of educations, mass communications’ experts, organizations that develop 
children and teenager have to cooperate and up-to-date the curriculum to 
give knowledge about social media and learn together about privacy in social 
media what appropriate and inappropriate and finally learn the ‘power’ of 
social media in the way of creativity and also civics and civil rights 4. Support 
the network of ‘social media nanny’ 5. Experts and scholars of mass commu-
nication and social media set up ‘patterns’ and the way of using social media 
for teenager and children.

Keywords : social media, social media influences, cultivation of thoughts and 
believes teenager’s behavior, social media privacy, creative social media.
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บทนำา
 ‘สือ่มวลชนมอีทิธพิลต่อความคดิของผูค้นในสงัคม’ (McQuail D., 2010) นักวิชาการ
ด้านสื่อสารมวลชน นักวิชาการด้านจิตวิทยาเด็กและเยาวชน และผู้คนในสังคมเห็นพ้องต้อง
กันประเด็นนี้ ทั้งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยและปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น 
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารทำาให้สังคมต้อง
เปลี่ยนแปลง ผู้คนในสังคมหลายส่วนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความคิด และค่านิยมตามไปด้วย 
ในอดีตสื่อมวลชนอย่างหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทรงอิทธิพล
ต่อผู้คนและเป็นผู้กำาหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) (White D.M., 1950.) ในระยะ 
15 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ถูกพัฒนาให้ทันสมัย รวดเร็ว ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวกต่อการใช้งาน เปิดโอกาสให้ทกุคนทกุระดบั แสดงความคดิความเหน็ แลกเปลีย่นความ
รู ้ส่ือสารกนัได้เสมอไม่ว่าอยูท่ีใ่ดในโลกหรอืเวลาใดกย่็อมได้ ซึง่เทคโนโลยกีารสือ่สารนีน้บัเป็น
สื่อใหม่ (New Media) ซึ่งสื่อใหม่ก็มีหลากหลายประเภท 
 หนึง่ในสือ่ใหม่ดงักล่าวคอื สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีพฒันาจากเทคโนโลยี
การส่ือสารในอินเทอร์เนต็และคอมพวิเตอร์กำาลงัมบีทบาทสำาคญัต่อสงัคมและผูค้น เชือ่มผูค้น
ในสังคมเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ขนาดใหญ่ อันเป็นการ
สื่อสารทางเลือก ของผู้คน ส่ือสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่าน้ีเข้ามามี
อิทธิพลทางความคิดแทนสื่อมวลชนดั้งเดิมที่เป็นสื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) บาง
ครั้งก็กลับเป็นผู้กำาหนดวาระข่าวสารในสังคมอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากสื่อกระแสหลักมักจะ
นำาเสนอเรื่องราวจากสื่อสังคมออนไลน์และประเด็นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์กำาลังสนทนา 
ติดตาม ให้ความสนใจกัน
 ข้อเด่นของสื่อสังคมออนไลน์หลายประการ ตั้งแต่ตอบสนองการสื่อสารทั้งในระดับ
ปัจเจกชน (Individual level) ระดบักลุม่คน (Group level) และระดบัมวลชน (Mass level) 
และข้ามพ้นเรือ่งระยะเวลาและการจำากดัเสรภีาพการสือ่สาร การเปิดกว้างเวทแีสดงความคดิ
เหน็และหลากหลาย การเข้าถงึง่าย รวดเรว็ สามารถโต้ตอบได้ทนัททีีต้่องการ ตอบสนองความ
สนใจเรือ่งทีแ่ตกต่างกนัในแบบทีส่ือ่มวลชนกระแสหลกัมอิาจทำาได้ จงึเป็นปัจจยัสำาคญัทีผู่ค้น
สนใจ ใช้ และพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างรวดเร็ว แพร่หลายอย่างกว้างขวางทั่วโลก 
 นับตั้งแต่สวีเวน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs) หรือสตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) 
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์และนักประดิษฐ์ (Apple Computer Company) 
คดิค้นนวตักรรมการสือ่สารรปูแบบใหม่แบบหลอมรวมสือ่ (Convergence Media) ท้ังไอแมค 
(iMac) ไอทูนส์ (iTunes) ไอพอด (iPod) ไอโฟน (iPhone) และไอแพด (iPad) โดยเฉพาะ
ไอโฟนและไอแพดที่นับเป็นต้นแบบสุดยอดนวัตกรรมและการสื่อสารยุคนี้ และใช้แอพพลิ
เคชั่นดิสตริบิวชั่น (Applications Distribution) หรือ แอพส์สตอร์ (Apps Store) สามารถ
สือ่สารได้หลากหลาย แทนการใช้คอมพวิเตอร์ทีเ่ป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบเดมิ หรอืแม้
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กระทั่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ดังคำากล่าวว่า “ความหลักแหลม กระตือรือร้น 
และพลังงานของสตีฟ เป็นที่มาของนวัตกรรมนับไม่ถ้วน ซึ่งเพิ่มคุณค่าและพัฒนาชีวิตของ
พวกเราให้ดีขึ้น โลกดีขึ้นอย่างสุดประมาณเพราะสตีฟ” (อ้างถึงในWikipedia, the free 
encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs. retrieved Aug 30, 2013.) 
 ประกอบกบัการค้นพบเบราว์เซอร์ตวัแรกของโลก โดย เซอร์ทิโมที จอห์น เบอร์เนอร์ส 
-ลี (Sir Timothy John Berners-Lee) หรือทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Tim Burners-Lee) นักวิจัย
และนักประดิษฐ์ผู้ให้กำาเนิดเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web) ในโลกอินเทอร์เน็ตอันเป็น 
พื้นฐานเครือข่ายติดต่อระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันท่ัวโลก (อ้างถึงในWikipedia, the free  
encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners_Lee. retrieved Aug 30, 
2013.) 
 อกีทัง้มาร์ก เอเลยีต คาซนัเบร์ิก (Mark Elliot Zukerberg) หรอืมาร์ก ซกัเคอร์เบร์ิก 
(Mark Zuckerberg) ผูก่้อตัง้เวบ็ไซต์นวิโค้ดบุค๊ (New Code Book; Code.org.) และผูค้ดิค้น
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) โดยใช้ชือ่ว่า ‘เวบ็ไซต์เฟซบุค๊’ (Facebook web-
site; The Facebook.com) เฟซบุ๊คเป็นสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) และเวบ็เครอืข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) ที่มีชื่อเสียงที่สุด มาร์กยังเป็นหนึ่งใน 100 ผู้ทรงอิทธิพล
ของโลกอนัดบัที ่16 (อ้างถงึในWikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.
org/wiki/Mark_Zuckerberg. retrieved Aug 30, 2013.) 
 ขณะนี้มีผู้นิยมใช้เฟซบุ๊คมากที่สุดทั่วโลกถึง 1.1 พันล้านราย ในประเทศไทยมีมาก
ถึง 22 ล้านราย ยังไม่นับรวมแอพพลิเคชั่นมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมอย่างทวิตเตอร์ (Twitter)  
ทั่วโลกมีผู้ใช้บริการถึง 554 ล้านราย ในประเทศไทยมีมากถึง 2.2 ล้านราย ไลน์แชทหรือเรียก
กนัว่าไลน์ (Line) มผีูใ้ช้บรกิารทัว่โลกถงึ 230 ล้านราย ในประเทศไทยมผีูใ้ช้บรกิารถงึ 15 ล้าน
ราย วอทสแอพ (WhatsApp) มีผู้ใช้บริการทั่วโลกถึง 300 ล้านราย และวีแชท (wechat) ที่มี 
ผู้ใช้บริการทั่วโลกถึง 300 ล้านราย เท่ากัน ส่วนกูเกิลพลัส (google+) ผู้ใช้บริการทั่วโลก 500 
ล้านราย (The Nation and ZocialRank, July 2013) และอินสตาแกรม (Instagram) 150 
ล้านราย (thumbup.in.th/2013/instragram-150-million-users-plan-business-2014/ 
retrieved Aug 30, 2013) 
 นอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ อาทิ แทงโก 
(Tango) สไกพ์ (Skype) พินเทอเรส (Pinterest) ตัมบเลอ (Tumblr) ยูทิวป์ (YouTube) และ
อีกหลายสื่อ 
 เมื่อสังเกตการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้คน พิวรีเสิร์ทเซ็นเตอร์ (Pew Re-
search Center) องค์กรที่ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่  
พบว่า กลุ่มเยาวชนจะเป็นผู้ใช้หลักของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนี้ เยาวชนใช้ 
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เฟซบุค๊ (facebook) ร้อยละ 94 ขณะทีผู่ใ้หญ่ใช้เพยีงร้อยละ 67 เยาวชนใช้ทวติเตอร์ (twitter) 
ร้อยละ 26 ขณะที่ผู้ใหญ่ใช้เพียงร้อยละ 18 เยาวชนใช้พินเทอเรส (pinterest) ร้อยละ 1 ขณะ
ที่ผู้ใหญ่ใช้ร้อยละ 15 เยาวชนใช้อินสตราแกรม (instagram) ร้อยละ 11 ขณะที่ผู้ใหญ่ใช้ร้อย
ละ 13 เยาวชนใช้ตัมบเลอ (Tumblr) ร้อยละ 5 ขณะที่ผู้ใหญ่ใช้ร้อยละ 6 (ข้อมูลจาก@nut-
taputch, การใช้ social media ที่ต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่น, เว็บไซต์MarketingOops!, 
23 สิงหาคม 2556)
 หากแจงรายละเอยีดช่วงอายขุองผูใ้ช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) พบ
รายละเอียดดังนี้ ช่วงอายุ 13-17 ปี ใช้สื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 81 ช่วงอายุ 18-29 ปี ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ร้อยละ 89 ช่วงอายุ 30-49 ปี ใช้สื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 78 ช่วงอายุ 50-64 
ปี ใช้สื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 60 และช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป ใช้สื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 43 
(Pew Research Center, เก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม, พฤษภาคม, และกุมภาพันธ์ 2013, อ้าง
ถึงในเว็บไซต์MarketingOops, อ้างแล้ว.) 
 เยาวชนอายุตำ่ากว่า 18 ปี จำานวนถึง 2,000 ล้านคน เป็น 1 ใน 3 ของประชากร
โลก (Children, Youth and Media Around the World: An Overview of Trends & 
Issues. Retrieved Aug 13, 2013 from http://www.unicef.org/videoaudio/inter-
media_revised.pdf) ซึ่งสังคมควรให้ความสนใจขณะนี้ มีประเด็นที่ชี้ให้เห็นถึงคนร่วมสมัย
ยุคใหม่หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างหนึ่ง คือ การเข้าถึงสื่อรูปแบบยุคโลกาภิวัตน์อย่างสื่อ
ประสม (Multi-media) สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) อันเป็นสื่อทางเลือก มากกว่าแต่
ก่อน ทัง้สือ่ชมุชน สือ่ท้องถิน่ ดาวเทยีม เคเบลิทวี ีวทิยกุระจายเสยีง หนงัสอืพมิพ์และนติยสาร 
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม ปัจจุบันนี้สื่อและโปรแกรมต่างๆ มีประสิทธิภาพสูง
มากขึ้นในการให้ผู้คนเข้าถึง แต่การเซ็นเซอร์กับการควบคุมเนื้อหากลับลดลงในเกือบทุกภาค
ส่วนของโลก ข้อมูล อีเมล์ รูปภาพต่างๆ ไหลวนรอบโลกเร็วมากและอิสระมากกว่าที่เคยเป็น
มา และมากกว่าทีค่นจะคาดเดาได้ นอกจากนีส้ือ่มวลชนต่างๆ ยงัทำาให้โลกเลก็ลงและแคบลง 
(Mirium Slozberg, อ้างถึงใน Sutisa et al., Aug 18, 2013.
www.wikigender.org/index.php/Trends_in_the_use_of_social_media_by_youth_
in_thailand) 
 ข้อมลูสรปุการใช้อินเทอร์เนต็ยงัพบว่า จากเดมิ ค.ศ.1990 มีผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตประมาณ 
2.6 ล้านราย ปัจจุบัน ค.ศ.2013 มีจำานวนผู้ใช้งานทั่วโลกสูงถึง 2,400 ล้านราย (Creativer-
amblings.com, อ้างถึงใน iT24Hrs.comไอที 24 ชั่วโมง “ย้อนเวลามอง Social Media ใน
อดตีถงึปัจจบุนั, July15th, 2013) สือ่ใหม่ โดยเฉพาะสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 ประชากรบนโลกออนไลน์ (Online Population) พบว่าเริ่มตั้งแต่อายุ 6 ขวบซึ่ง 
ผูใ้ช้บรกิารเยาวชนนีส้ามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็จากทีบ้่าน ข้อมลูยงัระบวุ่าโดยเฉลีย่ผูใ้ช้จะใช้
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บริการออนไลน์ 27.4 ชั่วโมงต่อเดือน และเฉลี่ยเปิดชมเนื้อหาประมาณ 2,845 หน้า (page) 
ต่อคนต่อเดือน (Internet World Stats, December 2012, retrieved Aug 30, 2013) 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีตลาดผู้ใช้บริการออนไลน์อายุน้อยที่สุดในโลก และมีแนว
โน้มเพิ่มผู้ใช้บริการอายุน้อยนี้เรื่อยๆ รวมถึงการใช้เวลาอยู่กับออนไลน์นานยิ่งขึ้น การตอกยำ้า
ให้เห็นภาพชัดเจนในเรื่องอิทธิพลของสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ คือ ร้อยละ 74.7 
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดของคนไทยอายุตำ่ากว่า 35 ปี; กลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 45.2  
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี ร้อยละ 29.5 
 กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มากกว่าร้อยละ 50 ตอบว่าใช้เวลา 31.7 ชั่วโมงบนออนไลน์ 
กลุ่มอายุ 24 – 34 ปี ตอบว่าใช้เวลา 26 ชั่วโมงบนออนไลน์ ขณะที่กลุ่มอายุ 35 – 44 ปี ระบุ
ว่าใช้เวลา 25.4 ชั่วโมงบนออนไลน์ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา (Internet World Stats, อ้าง
แล้ว) 
 ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังกล่าวทำาให้เห็นภาพว่า สื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าไปนั่งอยู่
ในใจของผู้คนและกำาลังมีอิทธิพลดังกล่าว ข้อมูลเบื้องต้นยังช้ีบ่งว่าเยาวชนส่วนใหญ่ติดตาม
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ตัง้แต่ตืน่นอนจนกระท่ังเข้านอนอีกครัง้หน่ึง เพือ่จะได้ตดิตามข่าวสาร
และสือ่สารกบัเพือ่นทัง้ทีรู่จ้กัในโลกความจรงิและรูจ้กัเฉพาะในโลกออนไลน์ จนเป็นส่วนหนึง่
ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต การใช้และพึ่งพาสื่อมากย่อมทำาให้สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด และวิถี
ชีวิตมากตามไปด้วย

สื่อสังคมออนไลน์อันทรงพลัง สื่อที่สร้างสรรค์หรือหลุมดำาของเยาวชน ?
 ส่ือใหม่ โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถสร้าง
ปรากฏการณ์อันทรงพลังทางสังคมหลายต่อหลายครั้ง หลายรูปแบบทั้งในด้านสร้างสรรค์ 
พัฒนา และด้านมืด เป็นทางลบ หากจัด ‘กลุ่ม’ แสดงถึง ‘ความทรงพลัง’ หรือ ‘อิทธิพล’ 
ตามปรากฏการณ์ของสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจแบ่งเป็น 1.ทรง
พลังต่อผู้คนด้านจิตใจ ความคิด ความเชื่อ 2.ทรงพลังต่อผู้คนด้านการกระทำา พฤติกรรม  
แต่ทัง้สองส่วนนีเ้มือ่ขยายไปในมติต่ิางๆ และเชือ่มโยงกนัอย่างแยกไม่ออก ย่อมส่งผลโดยรวม
ต่อสงัคมไทย ทัง้ทางวฒันธรรม สงัคมและการสือ่สาร ทางการเมือง และทางเศรษฐกจิ อิทธิพล
ส่ือสังคมออนไลน์เห็นได้ชัดจากการสังเกตปรากฏการณ์ ซึ่งมีทั้งด้าน ‘สร้างสรรค์ พัฒนา’  
และด้านมืดอันเป็น ‘หลุมดำา’ ต่อเยาวชน ดังนี้ 

1.บ่มเพาะ (Socialization) ทั้งทางจิตใจ ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม 
 สื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสให้ผู้คนจับจอง ‘พื้นท่ีสาธารณะออนไลน์’ (Public 
Sphere) ในฐานะเป็น ‘พื้นที่ส่วนตัว’ (Privacy Space) ตามความชอบเพียงแค่สมัครเข้าไป
เป็นสมาชิกผ่านอีเมล์หรือมีรหัสผ่าน ก็สามารถเขียนข้อความหรือโพสต์รูปภาพบนเพจ/แอค
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เคาน์ของตวัเอง สิง่ต่างๆ กจ็ะปรากฏออกสู ่‘พืน้ท่ีสาธารณะออนไลน์’ บนหน้าจอคอมพวิเตอร์
หน้าจอสมาร์ทโฟนในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์นั้น หรือแม้แต่ข้ามไปเครือข่ายอื่นก็ได้ 
ปรากฏการณ์ที่เยาวชนนำาเสนอเรื่องส่วนตัวไปสู่สาธารณะเป็นเรื่องที่ง่ายมาก และเป็นเรื่องที่
ต้องแสดงให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ (Show off) เช่น การถ่ายภาพตัวเอง (Selfie) ไม่ว่าจะทำา
อะไร ไปที่ไหน กินอะไร แล้วเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ เพื่อให้เพื่อนทั้งที่รู้จักจริงและรู้จักใน 
‘โลกออนไลน์’ รับรู้ ชื่นชอบกดไลค์ (Like) พูดถึง (Comment) จนถึงแบ่งปัน/ส่งต่อ (Share/
Retweet) สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อ ‘ความมั่นใจในตัวเอง’ ในอนาคต 
 ดงัที ่พญ.พรรณพมิล วปิลุากร ผูเ้ชีย่วชาญด้านจติวทิยาเดก็และวยัรุน่ ให้ข้อสงัเกตว่า 
มนุษย์ถ้าทำาอะไรแล้วได้รางวัลจะทำาซำ้า บางคนได้ 2 ไลค์ ก็มีความสุขแล้ว แต่บางคนต้องให้มี
ยอดไลค์มากๆ ยิ่งมากยิ่งติด หากได้รับการตอบรับน้อยไม่เป็นตามคาดหวัง และทำาใหม่แล้ว
ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจะส่งผลต่อความคิดของตัวเอง สูญเสียความมั่นใจ เกิดทัศนคติด้าน
ลบต่อตัวเองได้ เช่น ไม่ชอบตัวเอง ไม่พอใจรูปลักษณ์ของตัวเอง ยิ่งกว่านั้น ‘เซลฟี่’ สามารถ
กัดกร่อนความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตัวเอง (manager.co.th., 2557) 
 ความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับทุกคน ทำาให้เกิดความพอใจในตัวเอง มี
ความสุข มีสมาธิ ไม่กังวล ไม่โหยหาความรักความสนใจจากคนอื่น กล้าทำาในสิ่งใหม่ที่เหมาะ
สม มีความเป็นผู้นำา กล้าเผชิญความจริง มีบุคลิกภาพดี เป็นมิตรกับทุกคน 
 หากขาดความมัน่ใจในตัวเองจะส่งผลต่อเยาวชนเกดิความกงัวล ลงัเล ชวีติไม่มคีวาม
สุข เมื่อความคิดสะสมไปเรื่อยๆ อาจมีความผิดปกติทางจิตใจอารมณ์ ได้ง่าย เช่น หวาดกลัว 
หวดระแวง เครียด อิจฉา ชอบจับผิดคนอื่น ซึมเศร้า อาจทำาพฤติกรรมแปลกๆ ที่ตรงข้ามกับ
ความมั่นใจตัวเอง เช่น การแต่งกาย การใช้คำาพูด หรือประชดชีวิตตัวเอง ดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด 
เป็นต้น (พรรณพิมล วิปุลากร, อ้างแล้ว)
 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Gwenn Schurgin O’Keeffe และ Kathleen 
Clake-Pearson จากวารสารสถาบนัวชิาการกมุารเวชศาสตร์อเมรกิา (O’Keeffe and Pear-
son, 2011) พบว่า สื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสให้วัยรุ่นใช้ในรูปแบบ ‘ออนไลน์’ (Online) 
สำาคัญพอๆ กับการใช้ในรูปแบบ ‘ออฟไลน์’ (Offline) อาทิ การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและ
ครอบครัว การพบเพื่อนใหม่ การแบ่งปันรูปภาพ หรือการแลกเปลี่ยนความคิด สื่อสังคม
ออนไลน์ยังมีประโยชน์ต่อชีวิตของวัยรุ่นเชิงลึกที่ส่งผลต่อมุมมองตัวเอง ชุมชน และโลก รวม
ทั้ง
 1. เปิดโอกาสให้ประชาคมระดมเงินทุนการกุศลและอาสาสมัคร เพื่อทำางานใน

เหตุการณ์ต่างๆ ของพื้นถิ่นตัวเอง รวมทั้งทางการเมือง และมูลนิธิองค์กรการ
กุศล

 2. พัฒนาศักยภาพบุคคล และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทั้งยังสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะหรือเพลงของตัวเองแล้วแบ่งปันสู่สังคม
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 3. ต่อยอดความคดิใหม่ๆ จากผลงานประดษิฐ์คดิค้นของบลอ็ก (Blogs) พอ็ดคาส 
(Podcasts) วิดีโอคลิป (Videos) และเว็บเกม (Gaming site)

 4. เครอืข่ายเชือ่มโยงสือ่สารของคนหนึง่กบักลุม่สือ่สารของเขาจะแบ่งปันสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์กนั ซึง่แต่ละคนมภีมูหิลงัแตกต่างกนั การสือ่สารถงึกนัและกนัต้องให้
ความสำาคัญ ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยความเคารพ (Respect) ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นคนอื่น

 5. แสดงถึงเอกลักษณ์โดดเด่น (Individual Identity) และทักษะทางสังคมที่เป็น
อัตลักษณ์เฉพาะบุคคล (Unique)

 ช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าเยาวชนไทยในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ถูกบ่มเพาะหล่อ
หลอมจติใจ ความคดิ ความเชือ่ พฤตกิรรม ดงัปรากฏในสิง่ทีผ่ลวจิยัข้างต้นระบไุว้เช่นกนั อาทิ 
การส่งต่อข้อมูลเพื่อระดมความช่วยเหลือ ขอรับบริจาคเลือด ทรัพย์ สิ่งของ บรรเทาและช่วย
เหลือสาธารณภัย นำ้าท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ พายุ สึนามิ ซึ่งประสบความสำาเร็จในหลาย
เหตกุารณ์อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะช่วงเวลาวกิฤตของสงัคมไทย อย่างกรณนีำา้ท่วมใหญ่ปี 2554 
 การแสดงความคดิเหน็และส่งต่อข้อมลูกรณกีระทรวงศกึษาธกิารอนญุาตให้ไว้ผมไม่
ต้องตัดส้ันเกรียนแต่ต้องสุภาพเรียบร้อย การเรียนรู้ปรากฏการณ์โลกจะแตกว่าไม่เป็นความ
จริงดังที่มีผู้ออกมากล่าวอ้าง หรือแม้แต่การรวมตัวกันเพื่อไม่ให้หน่วยงานรัฐตัดต้นไม้ที่มีอายุ
เก่าแก่บริเวณโรงงานยาสูบเก่า การร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในรายการละคร
โทรทัศน์หลังข่าวคำ่าในความเหมาะสม หรือการแสดงความคิดเห็นเรื่องแก้ไขปัญหาราคาพืช
ผลการเกษตรหรือพลังงานของรัฐบาล การรณรงค์หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยง ไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยง การ
รณรงค์ประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงานฟอสซิล การใช้จักรยานแทนพาหนะอื่นๆ ใน
วันคาร์ฟรีเดย์และวันปกติ เป็นต้น
 ในสื่อสังคมออนไลน์ยังพบอีกว่า เยาวชนไทยสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี 
การแสดงออกที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โคลงกลอน การ์ตูน แอนิเมชั่น ภาพถ่าย  
ภาพวาด ทำาอาหาร การช่วยเหลือสาธารณชน จิตอาสา ผ่านเฟซบุ๊ค ทวีตเตอร์ อินสตาแกรม 
และยูทิวบ์ ตัวอย่างกรณีนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้นามแฝงว่า ‘พี่คนดี’ แต่ง
โคลงกลอนเกี่ยวกับสังคมและการเมือง จนมีผู้สนใจร่วมชื่นชม พูดถึง และส่งต่อ จนกระทั่ง
สื่อมวลชนในกระแสหลักหยิบประเด็นไปนำาเสนอเป็นข่าว สอดคล้องกับผลวิจัยข้างต้น

2.เปิดโอกาสและช่องทางการเรียนรู้ (Learning Opportunities)
 งานวิจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์พบว่า เด็กนักเรียนยังใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อ
สือ่สารในการทำาการบ้านและทำารายงานกลุม่ตามท่ีได้รบัมอบหมาย (Boyd D., 2008) ตวัอย่าง 
เฟซบุ๊คและสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบใกล้เคียงกันเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความ
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คิดข้อมูลกัน หรือกรณีบางโรงเรียนก็ประสบความสำาเร็จในการใช้บล็อกเป็นเครื่องมือสื่อการ
สอน (Borja RR., 2005) นอกจากนี้การรู้จักใช้สื่อสังคมออนไลน์เยาวชนยังได้ฝึกทักษะภาษา
อังกฤษ รู้จักเขียนแสดงออกความคิด และฝึกความคิดสร้างสรรค์ (O’Keeffe and Pearson, 
อ้างแล้ว) สอดคล้องกับปรากฏการณ์เยาวชนไทยอีกเช่นกัน แต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น
เครื่องมือสื่อการสอนในประเทศไทยยังไม่กว้างไกล

3.เข้าถึงข้อมูลเรื่องสุขภาพง่ายขึ้น (Access to Health Information)
 การเข้าถึงและค้นหาข้อมูลในเรื่องดูแลสุขภาพ (Health Care) เป็นประโยชน์อีก
ประการหนึง่ของวัยรุน่ทีใ่ช้ส่ือสังคมออนไลน์เช่ือมต่อกบัเวบ็ไซต์ เช่น โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
การลดความเครยีด เรือ่งสะเทอืนใจไม่สบายใจ ฯลฯ (Lenhart A, Purcell K, Smith A, Zickur 
K, 2010.) เมือ่ป่วยไข้ ไม่สบาย หรอืขุน่ข้องใจกส็ามารถขอความช่วยเหลอืจากกลุม่คนในเครอื
ข่ายสงัคมออนไลน์ หรอืคนทีต่กอยูส่ภาวะเดยีวกนั ดงัจะเหน็ได้จากการตัง้กระทูถ้ามในเวบ็ไซต์
พนัธุท์พิย์ดอทคอม ตามห้องสนทนา เมือ่มผีูม้าตอบกระทูท้ัง้ทีเ่ป็นความรูแ้ละความเหน็ อกีทัง้
การส่งต่อ/แบ่งปันข้อความแบบสำาเรจ็รปู (Instant messaging) อนิโฟกราฟิก (Info-graphic) 
ทีใ่ห้ประโยชน์ทางความคิดและการปฏบัิตติวั อาท ิการดแูลร่างกาย จติใจ การใช้จ่าย การเพิม่
รายได้ประหยัดเงิน การรับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การเอาตัว
รอดในภาวะวิกฤต การสังเกตอาการโรคไข้หวัดใหญ่ การป้องกันโรคที่กำาลังแพร่ระบาด เช่น 
โรคติดเชื้อจากไวรัสอีโบลา การเพิ่มพูนกำาลังใจและสติปัญญา ความสวยความงาม 
แม้กระทั่งการเขียนข้อความ (Texting) เขียนเรื่องให้ข้อคิด (Story) ของวัยรุ่นเอง หรือผู้มีชื่อ
เสียงในสังคม นักเขียนชื่อดัง นักข่าวผู้เปี่ยมประสบการณ์ เป็นผู้เขียนเรื่องที่เป็นประโยชน์ใน
สื่อสังคมออนไลน์ สิ่งเหล่านี้ถูกส่งต่อหรือแบ่งปันในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว นั่น
เป็นการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม

4. สื่อสารอำาพรางหลุมดำา คุกคามทางเพศ
 ในทางกลับกัน ‘ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนบางอย่าง’ ยังเป็นท่ีถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์
ของคนในสังคม เพราะ ‘บางอย่าง’ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของสังคม รายงานวิจัยด้าน
กุมารเวชศาสตร์ยังพบอีกว่า (O’Keeffe and Pearson, อ้างแล้ว) ความเสี่ยง (Risk) ที่จะ
เกดิขึน้เมือ่เยาวชนใช้สือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่ผู้ใหญ่ต้องตระหนักให้ความสำาคญัมากท่ีสดุในสงัคม
อเมรกินั คอื อนัธพาลไซเบอร์ (Cyberbullying) และการลวนลามคกุคามทางเพศในออนไลน์ 
(Online harassment) ความไม่เหมาะสมในเนือ้หา การขาดความเข้าใจวเิคราะห์ความน่าเชือ่
ถือเนื้อหา การขาดความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ และการโฆษณา เหล่านี้
คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารไปในทางที่ผิด
 แม้จะเหมือนว่าเรื่องอันธพาลไซเบอร์และการลวนลามคุกคามทางเพศในออนไลน์
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เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันปรากฏแก่เยาวชนที่ใช้สื่อออนไลน์ แต่ทางจิตวิทยาพบว่า สิ่งนี้นำามา
ซึ่งความสะเทือนใจ ความวิตกกังวล การแยกตัวจากสังคม ความเศร้า และการฆ่าตัวตาย 
(Hinduja S, Patchin JW., 2010) 
 ประเทศไทยก็มกีรณีตัวอย่างเช่นน้ันเกดิข้ึน จนมีวลเีป็นท่ีนิยมล้อเลยีนหยอกล้อในสือ่
สังคมออนไลน์ว่า “แก่ ใจดี สปอร์ต กทม... สงสัยไม่ช็อต” อันมาจากชุดข้อความในเฟซบุ๊ค 
ดังนี้ “แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.... มีไรให้ช่วยบอกได้... ส่วนมากเป็นค่าคอนโด ผ่อนรถ... เงียบ 
สงสยัไม่ช้อต” (ไทยรฐัออนไลน์, 2555) สือ่สารไปยงัพรติตีส้าวคนหนึง่ ทำาให้สือ่มวลชนกระแส
หลักได้นำาเสนอประเด็นนี้และสัมภาษณ์หญิงสาวพริตตี้ เธอให้คำาตอบว่า ไม่โกรธชายคนดัง
กล่าว แต่เสียใจที่คนมองอาชีพนี้ในแง่ลบ เหมือนถูกหยามศักดิ์ศรี (สนุกดอทคอม, 2555) ยัง
มีตัวอย่างอีกหลายกรณีที่เสียหายมากกว่ากรณีดังกล่าว ตั้งแต่ถูกล่อลวงกักขัง ถูกหลอกและ
ละเมดิทางเพศ ถกูกระทำาความรนุแรง และถกูฆาตกรรม อนัเป็นความน่าสะพรงึกลวัทีม่าจาก
สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ แม้กระทั่งนาที ณ ปัจจุบันเยาวชนทั้งชายและ
หญิงกย็งัถกูลวนลามและคกุคามทางเพศจากอนัธพาลไซเบอร์ ซึง่ผลกระทบต่อการดำาเนินชีวติ
ของเขาและสังคมไทยในอนาคต
 นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ‘Sexting’ กลุ่มเยาวชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ส่ง รับ และส่งต่อไปให้ผู้อื่นทั้งข้อความและภาพเป็น
ภาพส่อในทางเพศหรือภาพโป๊ (Berkshire District Attorney, 2010) สำารวจพบว่า ร้อยละ 
20 ของวยัรุน่ เคยส่งภาพหรอืโพสต์ภาพหรอืคลปิวดิโีอนูด้หรอืเกอืบนูด้ของตวัเอง (National 
Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2008) 
 เยาวชนไทยก็มีประสบการณ์จากสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นน้ีคล้ายกับเยาวชน
อเมริกัน อาทิ การถ่ายภาพชุดต่อเนื่องของวัยรุ่นหญิงสาว พร้อมข้อความเชิญชวนให้ดูวิดีโอ
คลิปการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มในโรงพยาบาลทั้งที่ตัวเองยังมีสายนำ้าเกลือห้อย และภาย
หลังหญิงสาวผู้นั้นทนกระแสต่อว่าจากสังคมไม่ไหวจึงออกมาขอโทษ ท้ังน้ีมีความผิดทาง
กฎหมายพระราชบัญญัติการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แต่ไม่มีความรู้ 
ทำาด้วยความคึกคะนอง 
 สื่อสังคมออนไลน์ยังมีประเด็นสำาคัญที่ต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับจากอิทธิพลของ
สื่อสังคมออนไลน์ ในสังคมอเมริกันพบว่า เยาวชนมีภาวะเครียดหรือสะเทือนใจได้ง่ายจาก
ส่ือสังคมออนไลน์ เด็กและเยาวชนจะทุ่มเทใช้เวลาหมดไปกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค 
เพื่อจะนำาเสนอภาพ ข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง หรือหมกมุ่นสื่อสารกันในกลุ่ม จนเกิด
ภาวะเครียด (Sturm S., 2010) องค์ประกอบสำาคัญของชีวิตที่กำาลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องได้
รบัการยอมรบัจากผูอ้ืน่ หรอืเครอืข่ายเพือ่น (Peer) ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เดก็และวยัรุน่
พยายามรกัษาสถานะอย่างจรงิจงัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ความเข้มข้นของอทิธพิลจากสือ่
สังคมออนไลน์ทำาให้เกิดภาวะเครียด จนกลายเป็นคนแปลกแยกออกจากสังคม (Social Iso-
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lation) เกิดภาวะก้าวร้าว (Aggressive) มีพฤติกรรมทำาร้ายตัวเอง (Self-destructive) รวม
ถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe sexual practices) (O’Keeffe and Pearson, 
อ้างแล้ว) เดก็และเยาวชนไทยกก็ำาลงัเผชญิกบัเหตกุารณ์นีเ้ช่นกนั ผูป้กครองหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง
กับเด็กและเยาวชนยังอาจไม่รับรู้ ‘พายุแห่งความรุนแรงจากเทคโนโลยีสมัยใหม่’ นี้หรือไม่ 

5.สื่อสารอำาพราง รู้ไม่ทันสิทธิส่วนตัว
 สิง่สำาคญัอกีประการหนึง่ของเดก็และเยาวชน คอื เรือ่งการใช้เทคโนโลยไีม่เหมาะสม 
ขาดความรูเ้รือ่งสทิธส่ิวนตวั (Privacy Right) การส่งต่อและแบ่งปันข้อมลูมากเกนิไป การเผย
แพร่ข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือคนอื่น (Barnes S., 2006)
 ดังที่ระบุในตอนต้นว่า พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) 
แม้ว่าสิ่งต่างๆ ที่เผยแพร่ นำาเสนอทั้งข้อมูลและภาพจะเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชน เป็น
เรื่องส่วนตัวก็ตาม แต่สื่อสังคมออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนเข้ามาเยี่ยมชม ติดตาม พูดถึง 
ส่งต่อและแบ่งปันได้ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่อแวะเวียนไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ใดๆ ย่อมมี  
‘ร่องรอย’ เหมือนเราเดินไปบนหาดทรายย่อมทิ้งร่องรอยฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อเด็กและเยาวชน
ผู้ไร้เดียงสาโพสต์ (Post) ข้อความ ภาพ คำาพูดภาพเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอ ที่ไม่เหมาะสม โดย
ขาดความเข้าใจและไม่ตระหนกัถงึสทิธส่ิวนบคุคล เพยีงแค่คดิว่าอยูบ่นออนไลน์กแ็ค่ออนไลน์
ไม่เกี่ยวกับชีวิตจริง ตรงกันข้ามในอนาคตเป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร ทุกอย่างอยู่บนไซเบอร์
สเปซ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างถาวรและสะสมไว้ เพียงแค่คลิกเมาส์ก็สามารถค้นหาสิ่งท่ี
ต้องการ ประวัติข้อมูล ภาพ คำาพูดต่างๆ จะปรากฏบนออนไลน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังกรณี
หญงิสาวชายหนุม่ทีน่ำาเสนอภาพนูด้ของตวัเอง ก่อนจะเข้าสูก่ารทำางานเกีย่วกบัสาธารณะ เช่น 
ทำางานการเมือง ประกวดนางงาม ศิลปินนักแสดง หรืออาชีพที่จะสร้างชื่อเสียงในอนาคต จะ
มีผู้สนใจเป็นจำานวนมาก และผู้สนใจเหล่านี้มีความหลากหลาย ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ที่ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ได้ไม่ยาก อีกทั้งเด็ก
และวัยรุ่นอาจตกเป็นเป้าหมายทางการตลาดของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มธุรกิจบางประเภท 
มาติดตามฉวยประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยไม่เข้าใจหรือไม่ตระหนักสิทธิส่วน
ตัวของเยาวชน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเด็กและเยาวชนไทย รวมท้ังประเทศอ่ืนท่ัวโลกกำาลัง
เผชิญปัญหาร่วมกันขณะนี้ 
 
6. สื่อสารอำาพราง แฉ พิพากษา ล่าแม่มด
 เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสื่อสังคมออนไลน์ในยุคสังคมข่าวสารนี้มีพลังระดมสรรพ
กำาลัง (Mobilization) ของสังคม โดยเฉพาะช่วงเวลาวิกฤตของสังคม สรรพกำาลังน้ีนำาไปสู่
ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ยิ่งใหญ่ ผู้คนที่มีเทคโนโลยีและเชื่อมต่อเข้ากับเครือ
ข่ายสงัคมออนไลน์ กส็ามารถสร้าง ‘พลงั’ ได้ โดยไม่ต้องรอสือ่มวลชน (Mass Media) เหมอืน



ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ.255763

ยคุทีส่ือ่กระแสหลกัเป็นผูน้ำาเป็นทีพ่ึง่พาของสงัคม ทัง้ในเรือ่งพลงัแห่งเสรภีาพในการแสดงออก 
(Freedom of Expression) พลังการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อความโปร่งใส (Check and Bal-
ance to Transparency) เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ต้องการ
 ‘พลัง’ หรือ ‘อิทธิพล’ ที่ McQuail D., (Bauer and Bauer in McQuail D., อ้าง
แล้ว) นกัวชิาการด้านสือ่สารมวลชนกล่าวถงึสือ่มวลชนสามารถเข้าไปนัง่ในใจผูค้นหล่อหลอม
ความคิดและความเชื่อ กระทั่งกำาหนดวิถีชีวิต ยังมีลักษณะเช่นนั้น แต่กำาลังเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ หากเปรียบเทียบเหมือนการขับรถยนต์ที่กำาลังทะยานไปข้างหน้า  
คนขับต้องรู้จัก ‘ความแรง’ ของรถยนต์ รู้จักกลไกที่จะผ่อนให้ช้าและเร่งให้เร็วในเวลาที่
ต้องการ เมื่อทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เป็นคนขับรถยนต์ที่ ‘ไม่รู้ความแรง’ จึงทำาให้
เกิดปรากฏการณ์ที่สังคมต้องเรียนรู้ร่วมกัน 
 การแฉพฤติกรรมของคนในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ‘แฉ’ พฤติกรรมของคน 
เป็น ‘ความแรง’ ของการระดมสรรพกำาลังประการหนึ่ง ที่มีทั้งมุมมองสร้างสรรค์ ให้เกิดการ
พัฒนา ให้สังคมมีระเบียบวินัย ตามค่านิยมที่พึงประสงค์ แต่ในขณะเดียวกันมุมมองอีกด้าน
หนึ่งก็ส่งผลเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความเอาแต่ใจตัว คิดแต่ตัวเอง ความอดทนตำ่าของผู้คนโดย
เฉพาะวัฒนธรรมคนเมือง หรือความสะใจที่ได้กระทำากลับคืน ใจร้อน ตัดสินผู้อื่นทั้งที่ไม่รู้จัก
อาทิ พฤติกรรม ‘มนุษย์ป้า’ จากเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คส่งต่อไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ‘ไลน์’ จำานวนมาก ระบุว่า หมายถึงผู้ไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม มีพฤติกรรมเห็น
แก่ตวั และขาดสำานกึต่อส่วนรวม โดยมากทีพ่บมกัเป็นหญงิกลางคนถงึสงูวยั แต่ภายหลงัระบุ
เพิ่มเติมไม่ว่าเป็นวัยใด เพศใด ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวก็เป็นมนุษย์ป้า เช่น ไม่ต่อคิวซื้อบัตร ซื้อ
ของ ตักอาหารเกินความอิ่มเหลือทิ้ง ที่นั่งรถสาธารณะ 2 ที่แต่กางขานั่งคนเดียว ถ่ายรูปในที่
ห้าม ต้องได้อภิสิทธิ์ก่อนคนอื่น ฯลฯ หรือพฤติกรรมอื่นๆ เช่น แฉการบริการโรงภาพยนตร์  
ผู้จัดการไม่สุภาพ พฤติกรรมขับรถแย่ ตำารวจรับเงินผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรแทนการออกใบสั่ง 
การหลอกลวงจากสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ดูภาพผู้หญิง 
นุ่งน้อยในสมาร์ทโฟนขณะประชุมสภา เยาวชนชายหญิงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในรถไฟฟ้า 
การถ่ายคลิปส้ันแล้วส่งต่อกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์กรณีนักเรียนหญิงตบกัน คลิป
นักศึกษาอาชีวะไล่ตีกันยิงกัน การถ่ายภาพปืนและอุปกรณ์เสพยาของกลุ่มวัยรุ่นที่กำาลังจะ
นัดไปตีกัน เพราะขัดแย้งระหว่างสองกลุ่ม ฯลฯ
 แม้ว่าอกีด้านหนึง่ สือ่สงัคมออนไลน์จะใช้ ‘แฉ’ พฤตกิรรมทีช่่วยเหลอืและสร้างสรรค์
สงัคม อาท ิแฉกลุ่มมอืปืนยงินศ.รามคำาแหงช่วงการชุมนุม คนขับแท็กซีผู่ท้ำาความดเีกบ็กระเป๋า
สตางค์และของมีค่าคืนให้ผู้โดยสาร บัสโฮสเตสดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารเหมือนแอร์โฮสเตส  
แต่มี ‘ความเข้าใจผิด’ ส่งผลกระทบต่อคนอ่ืนท่ีทำาให้ต้องทบทวน ‘พลัง’ ท่ีท้ังแรงและเร็ว 
กรณี ‘แฉ’ ภาพวัยรุ่นชายนั่งกางขาคนเดียว 2 ที่นั่งในรถสาธารณะ ภาพถูกเผยแพร่ พูดถึง 
และส่งต่อเป็นจำานวนมาก ภายหลังความจริงปรากฏว่าชายดังกล่าวมีภาวะร่างกายจิตใจไม่
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ปกติ เป็นออทิสติก แต่สังคมประณามไปแล้วอย่างรุนแรง ผู้ที่เผยแพร่และส่งต่อต้องขอโทษ
กันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 หรอืกรณคีวามคดิเหน็แตกต่างทางการเมอืง หากฝ่ายหนึง่นำาเสนอประเดน็ทีอ่กีฝ่าย
หนึ่งรับไม่ได้ ไม่เห็นด้วย คิดแตกต่าง ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ตนเองเข้าข้างอยู่จะพากันระดม 
‘พลัง’ ความเกลียดชังส่งผ่านข้อความ คำาพูด ภาพ ไปยังบุคคลเป้าหมาย ในลักษณะไล่ล่า 
เหมอืนการไล่ล่าและสังหารแม่มดในยโุรปยคุกลางศตวรรษที ่13 ซึง่ปรากฏการณ์ ‘บางอย่าง’ 
นี ้สะท้อนถงึความกระหายในข้อมลูข่าวสาร และข่าวลอื ใจร้อน สูก้บัสิง่ไม่รูจ้กักบัคนทีไ่ม่เคย
เห็นหรือรู้จักกัน มากกว่าจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในข้อมูล ก่อนวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินคน
อื่น เป็นการสื่อสารอำาพรางหลุมดำาของสื่อสังคมออนไลน์

ใครจะช่วยดูแลให้สื่อสังคมออนไลน์สร้างสรรค์ พัฒนา และตระหนักภัยหลุมดำา 
 1.เยาวชนและเด็กต้องช่วยเหลือตัวเองในยุคสมัยใหม่น้ี ต้องรู้จักสื่อสังคมออนไลน์ 
รู้ทันความ ‘แรง’ และ ‘พลัง’ โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู พระ และนักสื่อสารมืออาชีพมาเป็น
พี่เล้ียง แต่ไม่ใช่การควบคุมหรือการห้าม พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเผชิญหน้ากับปัญหาไปพร้อม
กับเยาวชน ไม่ให้เด็กและเยาวชนโดดเดี่ยวในการสู้เพียงลำาพัง 
 2.พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้จักพูดคุยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะประเด็น
อนัธพาลไซเบอร์และคุกคามลวนลามทางเพศ ความเครยีดจากการกดดนัในสือ่สงัคมออนไลน์ 
อย่างเป็นมิตร พร้อมเข้าใจ เคียงข้างเยาวชน พ่อแม่ควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่เหล่านี้ให้ทันสมัยเท่าเด็กและเยาวชน 
 3.พ่อแม่ คร ูภาครฐัทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง อาท ิกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร สถาบนัการศกึษา นกัการสือ่สารมอือาชพี นกัวชิาการด้านสือ่สาร
มวลชน องค์กรเพือ่การพฒันาเอกชนด้านเดก็และเยาวชน ต้องร่วมปรบัปรงุหลกัสตูรให้มกีาร
เรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละสือ่สงัคมออนไลน์ รวมทัง้จดัให้มกีารเรยีนรูร่้วมกนัทัง้พ่อแม่ คร ูเยาวชน
ในเรื่อง ‘สิทธิส่วนบุคคล’ ในสื่อสังคมออนไลน์ ความเหมาะสมและความไม่เหมาะสมของ
ข้อความ คำาพูด ภาพในการโพสต์ และ ‘พลัง’ สื่อสังคมออนไลน์ด้านสร้างสรรค์ พัฒนา ให้
ตอบโจทย์ ‘ความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง’
 4. ส่งเสรมิเครอืข่าย ‘พีเ่ล้ียง’ ส่ือสงัคมออนไลน์ ซึง่มาจากหลายภาคส่วน รวมทัง้เดก็
และเยาวชนเองด้วย เป็นผู้แนะนำาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และน่าเชื่อถือ การผลิตข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในสื่อสังคมออนไลน์ และสามารถต่อย
อดเป็นอาชีพ ส่งเสริมกระตุ้นเนื้อหาเชิงประเด็นที่จะเผยแพร่ พูดถึง และส่งต่อ เรื่องเสรีภาพ
การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น สิทธิส่วนบุคคล ประโยชน์สาธารณะ การมีส่วนร่วม ความ
รับผิดชอบทางสังคม และเตือนภัยในเรื่องที่เป็น ‘หลุมดำา’ 
 5. นักวิชาการสื่อสารมวลชนและนักวิชาชีพสื่อ แลกเปลี่ยนความคิด หารือ และจัด
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ทำาแนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มาเป็นประเด็นข่าว การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวและทำาการตลาดรวม
ถึงจรรยาบรรณในการทำางาน เพื่อเป็นต้นแบบให้สังคมและเยาวชน 
 สิง่ทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นเพยีงแค่ ‘ส่วนหนึง่’ ของอทิธพิลสือ่สงัคมออนไลน์และเครอื
ข่ายสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ประเทศไทยยังไม่ได้พูดถึงอย่างจริงจังในประเด็นเหล่านี้ 
เยาวชนหรือแม้แต่ผู้มีวุฒิภาวะอย่าง ‘ผู้ใหญ่’ ควรเรียนรู้แล้วใช้ ‘พลัง’ และ ‘ความแรง’ ของ
สื่อสังคมออนไลน์อย่างไรจึงจะพอดี จะเสริมสร้าง สนับสนุน ต่อยอดให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์
และเครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างสรรค์ ให้เป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ควรเป็น 
‘วาระของชาติ’ ในการออกแบบ ‘การสื่อสาร’ ในอนาคตของสังคมไทย อิทธิพลของสื่อสังคม
ออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังคงมีและดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับว่า มนุษย์
จะใช้ ‘สื่อ’ นี้ไปในทิศทางใด มนุษย์เป็นผู้สร้างสื่อ มนุษย์ก็ต้องสามารถดูแลรับผิดชอบสื่อเช่น
เดียวกัน.
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สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) กับการทำาข่าวเชิงสืบสวน
  ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์*

บทนำา
 ท่ามกลางภาวะวกิฤตทิางการเมืองของสงัคมไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บทบาทของ
นักข่าว สือ่มวลชนถกูตัง้คำาถามจากสงัคมในหลากหลายมิต ิบ้างมองว่าสือ่มวลชนเป็นส่วนหน่ึง
ของปัญหาความแตกแยกของสังคม เน่ืองเพราะมีสื่อจำานวนหน่ึงเลือกข้าง เลือกสีคอยปลุก
ระดม นำาเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือนข้อมูลข่าวสารเข้าข้างพวกของตน ขณะ
เดียวกันก็โจมตีประณามฝ่ายตรงข้ามด้วยถ้อยคำาดุเดือด รุนแรง หลายครั้งถึงข้ันหยาบคาย 
หรือเป็นประทุษวาจา (hate speech) กล่าวคือ ทั้งยั่วยุ เหยียดหยาม ลดความเป็นมนุษย์
ของผู้อื่น (สำานักข่าวอิศรา, 27 ก.ค. 2556) 
 บ้างมองว่าสื่อมวลชนไทยหากไม่ตกอยู่ในการควบคุมหรือแทรกแซงโดยรัฐ ก็ตกอยู่
ในวังวนของอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อ มุ่งเน้นแต่เรื่องการหารายได้ เน้นเรตติ้ง หวังยอดโฆษณา 
ขาดการทำาข่าวเชิงสืบสวน อันเป็นบทบาททรงพลังในการตรวจสอบสังคม แม้แต่จักร์กฤษ 
เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติยังกล่าวยอมรับในประเด็นนี้ว่า 
 “...ทีผ่่านมาสือ่มวลชนมกีารนำาเสนอข่าวทีเ่กีย่วกบัการทจุรติในมมุทีเ่ตม็ไปด้วยการ
วิพากษ์วิจารณ์ แต่กลับให้ความรู้น้อยมาก และมีการตรวจสอบการคอรัปช่ันน้อยกว่าที่ควร
เป็น นอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ท้ังงบประมาณการโฆษณา
ของภาครัฐ การรับงบประมาณจากภาครัฐในการจัดทำากิจกรรมทางการตลาด หรือการจัด
อีเวนท์ ฉะนั้นบทบาทที่สำาคัญของส่ือมวลชนไม่ได้ปรากฏชัดเจนภายใต้บรรยากาศสังคม 
ธรรมาภิบาล...” (เดลินิวส์ออนไลน์, 23 มิ.ย. 2557)
 สอดคล้องกับความคิดเห็นของประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ผู้อำานวยการสถาบันอิศรา 
อดีตนักข่าวผู้ได้รับรางวัลข่าวเชิงสืบสวนจำานวนมาก เขามองว่า ข่าวเชิงสืบสวนในปัจจุบันลด
น้อยลงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของข่าว
 “...ไม่เห็นข่าวใดที่โดดเด่น ไม่ต้องพูดถึงสื่อทีวีวิทยุ เขาทำาอะไรไม่ได้มากนัก แม้แต่
ในหนังสือพิมพ์ยังมีน้อยมาก ไม่นับข่าวอาชญากรรมเพราะส่วนใหญ่เป็นตำารวจทำามากกว่าที่
นักข่าวจะสืบสวนหาเอง การสืบสวนเชิงกระบวนการในการหาข้อเท็จจริงบางอย่างก็มีอยู่แต่
ยังไม่ถึงขั้นไปหาข้อเท็จจริง...” (ประสงค์, สัมภาษณ์ 21 มิ.ย. 2557)
 ปรากฏการณ์เช่นนี้เดินสวนทางกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาก้าวไป
อย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็น
เทคโนโลยีส่ือใหม่ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแวดวงการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

*รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ของโลก เริ่มต้นจากซีกโลกตะวันตกจากนั้นได้แพร่กระจายรุกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิต
ของคนไทยอย่างรวดเร็ว Zocial Rank ซึ่งเป็นเว็บไซต์เก็บข้อมูลสถิติต่างๆเกี่ยวกับ Social 
networking ได้เปิดเผยสถิติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Social networking ว่า 
“ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 25 ล้านคน ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภท Social networking 18 ล้านคน ในจำานวนนี้ใช้ Facebook มากถึงร้อย
ละ 85 รองลงมาคือ Twitter ร้อยละ 10 และ Instagram ร้อยละ 5” (Zocial Inc., 29 พ.ค. 
2557)
 สำาหรับผู้สื่อข่าวในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมก็ได้รับอิทธิพลจากสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมิอาจหลบเลี่ยง ช่วงปลายปี 2552 มหาวิทยาลัย George Washington ร่วม
กับ Cision ได้สำารวจวิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของผู้สื่อข่าวสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ จำานวน 371 คน ทั้งนักข่าวและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
ออนไลน์ พบข้อมลูน่าสนใจว่า นกัข่าวในสหรฐัอเมรกิาส่วนใหญ่มีความเหน็ร่วมกนัว่า สือ่สงัคม
ออนไลน์มีความสำาคัญในการรายงานข่าว โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการเขียนข่าว
หรอืสารคด ีทัง้นี ้ในการวิจัยหาข้อมลูในการเขยีนเรือ่งราวต่างๆ นัน้ นกัข่าวสหรฐัฯ ร้อยละ 89 
อาศยัการค้นหาจาก Blog ร้อยละ 65 ใช้เวบ็ Social networking อย่าง Facebook LinkedIn 
ร้อยละ 52 ใช้ Micro Blogging อย่าง Twitter และร้อยละ 61 ใช้สารานุกรมออนไลน์อย่าง 
Wikipedia (George Washington University and Cision, ธ.ค. 2552)
 นอกจากนั้น ผู้สื่อข่าวสหรัฐยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการตีพิมพ์ นำาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กระจายข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงข้อเขียนต่างๆ 
ของนักข่าว โดยร้อยละ 64 ใช้ Blog เป็นเครื่องมือ ร้อยละ 60 ใช้เว็บ Social networking 
และร้อยละ 57 ใช้ Micro Blogging อย่างไรก็ตามนักข่าวและบรรณาธิการข่าวชาวอเมริกา
ร้อยละ 84 ต่างตระหนกัดว่ีาข้อมลูข่าวสารในสือ่สงัคมออนไลน์มคีวามน่าเชือ่ถอืตำา่กว่าข้อมลู
ข่าวสารในสื่อดั้งเดิมเช่น สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โดยนักข่าวร้อยละ 49 ระบุว่า ข้อมูล
ในสื่อสังคมออนไลน์ขาดการตรวจสอบเช็คข้อมูลความถูกต้องเที่ยงตรง (เพิ่งอ้าง)
 สำาหรบัสงัคมไทยนัน้ต้องถอืว่านกัข่าวจากค่ายสือ่ยกัษ์ใหญ่อย่าง The Nation นำาโดย 
สุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้นำาการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์กับงานข่าว ทั้งนี้ เขาได้ประกาศ
อย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ใน Twitter ของเขา @suthichai ว่า 
 “วนันีเ้ป็นวนั Social Media Day ของเครอืเนชัน่...ระดมความคดิของคนเล่น Twit-
ter, Facebook, Oknation และ social media ทุกด้าน” (ดังรูปภาพ)
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 หลงัจากมนีโยบายทีช่ดัเจนจากผูบ้รหิารใหญ่เช่นนี ้ทกุฝ่ายในกองบรรณาธกิารแม้แต่
ช่างภาพในเครอื The Nation ต่างโหมใช้สือ่สงัคมออนไลน์หลากหลายประเภทในกระบวนการ
ข่าว (สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา, 2554, วาทินี ห้วยแสน, 2555) หลังจากนั้นไม่นานนักข่าว และ
กองบรรณาธกิารสือ่ค่ายอืน่ๆต่างทยอยใช้สือ่สงัคมออนไลน์มาประยกุต์ในกระบวนการข่าว ท้ัง
ในเชงิปัจเจกโดยตวันกัข่าวเอง และในเชงิองค์กรมากขึน้ นอกจากนัน้สือ่บางค่าย อาท ิไทยรฐั 
เดลินิวส์ Bangkok Post ยังได้จัดอบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานข่าวให้กับนักข่าวภาค
สนามและกองบรรณาธิการเป็นการเฉพาะ
 อย่างไรก็ตามมีข ้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่ารูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
กระบวนการสื่อข่าวของนักข่าวไทยยังเน้นใช้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นำาเสนอข้อมูล
ข่าวสารมากกว่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการทำาข่าวเชิงสืบสวน ซึ่งนับว่าจะยิ่งขาดแคลน และ
ตกตำ่าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้นักข่าวภาคสนามมักใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่อง
มือในการรายงานข่าว เน้นความรวดเร็วแต่ยังขาดความลุ่มลึก รอบด้าน (สกุลศรี ศรีสารคาม, 
2555: 14)
 ดงันัน้บทความชิน้นีจึ้งมุง่สำารวจและวเิคราะห์ดวู่า นกัข่าวไทยจะสามารถใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์มาเป็นเครื่องมือทำาข่าวเชิงสืบสวนได้อย่างไร 

ข่าวเชิงสืบสวน (Investigative News) คืออะไร
 ทุกวันนี้ สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในมิติของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การทำางานของนักข่าวจึงไม่สามารถจะเป็นแค่ผู้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปวันๆ
หนึ่งเท่านั้น เพราะการทำาข่าวในลักษณะนี้มักขีดวงจำากัดตัวเองอยู่แค่การสัมภาษณ์แหล่ง
ข่าวประจำาเพียงไม่กี่คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีตำาแหน่งในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน รวม
ทั้งมักจะใช้เอกสารข่าวจากใบแถลงข่าว ข่าวแจก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทำาให้การรายงานข่าว
ขาดคุณภาพ ไม่น่าสนใจ ขาดความลุ่มลึก และง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของผู้ให้ข่าว
 การรายงานข่าวเชิงสืบสวนจึงเป็นเทคนิคการทำาข่าวอีกรูปแบบหนึ่ง มีวัตถุประสงค์
ทีจ่ะนำาเสนอความเป็นจรงิทีถ่กูซ่อนเร้นให้ปรากฏออกมาสูส่ายตาประชาชน เพือ่ให้ประชาชน
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ทราบว่าความจริงในเหตุการณ์หนึ่งๆ นั้นอยู่ตรงไหน อยู่อย่างไร ด้วยเหตุนี้นักข่าวจึงต้องขุด
ค้น ขุดคุ้ย ตีแผ่ข้อมูลข้อเท็จจริงให้มากที่สุด
 มีผู้ให้คำาจำากัดความและความหมายของข่าวเชิงสืบสวน (Investigative News)  
ไว้หลากหลาย อาทิ
 สมหมาย ปาริจฉัตต์ ได้เขียนไว้ในหนังสือ “ข่าวเจาะ เจาะข่าว” ว่า การรายงานข่าว
แบบสืบสวนมีความแตกต่างจากการรายงานข่าวแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าวแบบ
ตรงไปตรงมาหรือการรายงานข่าวแบบอธิบายความ ซึ่งเป็นการรายงานข่าวตามข้อเท็จจริง 
เมื่อนักข่าวเห็นอย่างไรก็รายงานอย่างนั้น เห็นว่าขาวก็รายงานว่าขาว เห็นว่าแดงก็รายงาน
ว่าแดง แต่สำาหรับการรายงานข่าวแบบสืบสวนนั้น ข้อเท็จจริงมิได้ปรากฏให้เห็นเด่นชัดและ
มิอาจหยิบยกมาได้โดยง่าย ตรงกันข้าม ข้อเท็จจริงนั้นจะซ่อนเร้นอยู่ ผู้ที่ทำาหน้าที่รายงานจะ
ต้องขุดคุ้ยมันมาเอง (สมหมาย, 2539: 25 – 26)
 มาลี บุญศิริพันธ์ ระบุไว้ในหนังสือ “การรายงานข่าวเชิงสืบสวนแบบประยุกต์” 
ว่าการสื่อข่าวแบบสืบสวนเป็นวิธีการสื่อข่าวที่เน้นหนักทางการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ โดย
การสืบเสาะ ขุดคุ้ยข้อมูลจากเหตุการณ์ และหลักฐานให้แน่ใจในข้อเท็จจริงท่ีได้ เพื่อความ
กระจ่างเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่คลอืบแคลงสงสยั การสือ่ข่าวด้วยวธินีีม้กัจะเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวม เช่นการทุจริต คอรัปชั่น ความไม่ชอบมาพากลทั้งหลาย (มาลี, 2538: 
103)
 เดวิด คาพลาน จาก US News & World Report ให้คำานิยามของข่าวเชิงสืบสวนว่า 
คือ ข่าวที่นำาเสนออย่างยุติธรรม ชี้หลักฐานชัดเจนไม่คลุมเครือ เขาระบุว่า “ผมเชื่อว่าทำาตัว
เป็นกลางไม่ได้ แต่สามารถทำาตัวเป็นธรรมน่าจะได้มากกว่า” (ถาวร และ ธีร์, 2535: 5)
 กล่าวโดยสรุป การรายงานข่าวเชิงสืบสวน คือการรายงานข่าวที่เน้นการรวบรวมข้อ
เทจ็จรงิโดยการสืบเสาะ ขดุคุ้ย ข้อมลูทีซ่่อนเร้นเพือ่เปิดโปงความไม่ถกูต้องของสงัคม เปิดเผย
ข้อเท็จจริงที่ถูกอำาพรางให้ประชาชนได้รับรู้ 
 ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสังคมตะวนัตกทีส่ือ่มวลชนมเีสรภีาพในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆค่อนข้างสูงนั้น การรายงานข่าวเชิงสืบสวนถือว่าเป็นทักษะการทำาข่าวช้ันสูง  
ข่าวชนิดนีม้กัได้รบัการยกย่องว่ามคีณุค่าต่อสงัคม เน่ืองจากเป็นข่าวขุดคุย้ตแีผ่ความไม่ชอบมา
พากลในสังคมให้ประชาชนได้รบัทราบข้อมลูทีถ่กูซ่อนเร้น ด้วยเหตนุีจ้งึมกีารให้รางวลัสำาหรบั
การรายงานข่าวเชิงสืบสวน รางวัลที่มีชื่อเสียงคือ รางวัลพูลิตเซอร์ ส่วนเมืองไทยได้แก่รางวัล 
ข่าวยอดเยีย่ม รางวัลอิศรา อมนัตกุล ของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยและ
มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันนักข่าว (5 มี.ค.)

ลักษณะของข่าวเชิงสืบสวน
 ในหนงัสอื “วิง่ไปกบัข่าว ก้าวไปกบัโลก” สมหมาย ปารจิฉัตต์ และ พศิษิฐ์ ชวาลาธวัช 
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เขียนถึงข่าวสืบสวนว่าจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. มคีวามลกึ โดยลงไปสมัผสัถึงข้อเท็จจรงิในเรือ่งท่ีเกดิข้ึนจรงิๆ ไม่ใช่เพยีงแค่ได้ข่าว
มาจากการบอกเล่าเท่านั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการขุดเจาะ สืบค้น มีหลักฐานพิสูจน์ได้
 2. มีความกว้าง เกี่ยวข้องถึงบุคคล องค์กร มากกว่าข่าวปกติ
 3. มีความซับซ้อน มีประเด็นหรือแง่มุมของข่าวหลายประเด็น และอาจเพิ่มความ
ซำ้าซ้อนของประเด็นใหม่ที่เพิ่งจะถูกค้นพบได้ตลอดเวลา
 4. มีความแรง หรือมีพลังมากกว่าข่าวปกติ หนักแน่น น่าเชื่อถือ ผลกระทบของข่าว
เป็นวงกว้าง
 5. มีความต่อเนื่อง การติดตามและนำาเสนอติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งไม่จำากัด
แน่นอนว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ ขึน้อยูก่บัพฒันาการของข่าวมปีระเดน็มากน้อยแค่ไหน การ
ติดตามรายงานข่าวต้องเกาะติดต่อเนื่อง ดังที่เรียกว่า “กัดไม่ปล่อย” ความสำาเร็จของข่าวใน
ลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องด้วย
 6. ควรเป็นข่าวเดี่ยว (Exclusive) ที่ได้มาและนำาเสนอเพียงฉบับเดียวก่อนใคร
 7. มลีกัษณะเปิดโปง ขดุคุย้ข้อเทจ็จรงิ มหีลกัฐาน เอกสาร ข้อมลูมายนืยนัจนพสิจูน์
ได้ชัดเจน สะท้อนการต่อสู้กับผู้ควบคุมปกปิดข้อมูลเพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่จำานนต่อ
การบิดเบือน ปิดกั้นอำาพรางข้อเท็จจริง
 8. หาข้อยุตไิด้ หลังจากข้อเทจ็จรงิถูกค้นพบนำาออกตแีผ่ ทำาให้เกดิความเปลีย่นแปลง 
เช่น มีการสอบสวนดำาเนินการกับผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางคดีแพ่ง อาญา หรือทางวินัย ผู้กระทำา
ผิดได้รับการลงโทษ ติเตียน ถูกดำาเนินคดี พบกฎระเบียบข้อบังคับที่ย่อหย่อน ซ่อนเงื่อน 
เอื้ออำานวยต่อการแสวงหาประโยชน์หรือไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย มีผลให้ถูกยกเลิกหรือ
ปรับปรุงแก้ไข ทำาให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องนั้นในที่สุด
 ข่าวสืบสวนที่ดีและมีความสมบูรณ์จึงเป็นข่าวที่ผู้สื่อสารต้องใช้ความพยายามมานะ
อดทน ทำางานเป็นระบบ มคีวามคิดรเิริม่มองลกึ วเิคราะห์รอบด้าน บนพืน้ฐานของความเป็นก
ลาง ต้องการเห็นความยุติธรรม ความถูกต้องดำารงอยู่จากการที่ข้อเท็จจริงถูกสืบค้น เปิดโปง
ออกมาอย่างถึงแก่น (สมหมาย และ พิศิษฐ์, 2546: 114 – 115)
 นอกจากนี้ตามหลักของสมาคมนักข่าวสืบสวนและบรรณาธิการของสหรัฐอเมริกา 
(Investigative Reporting and Editors) ได้กำาหนดลกัษณะของข่าวเชงิสบืสวนไว้ 3 ประการ
ด้วยกันคือ
 1. เป็นการเจาะข่าวโดยนักข่าวเอง ไม่ใช่รายงาน หรือผลสรุปจากการรายงานข่าว
ของบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสำาคัญเพียงพอต่อการรับรู้ของผู้อ่าน
 3. เป็นเรื่องที่บุคคลบางคน หรือองค์กรบางองค์กรมีความพยายามที่จะปิดบังข้อมูล
ไม่ให้ปรากฏต่อสาธารณชน
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 David Kaplan อดีตบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าว ประจำาศูนย์ข่าวสืบสวน
ใน ซาน ฟรานซิสโก สหรัฐได้นิยามลักษณะของการสื่อข่าวสืบสวนว่า มีองค์ประกอบต่างๆ 
ดังนี้
 1. การรายงานข่าวสืบสวนต้องวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การได้
เบาะแสข่าวมา ผู้สื่อข่าวจะต้องวิเคราะห์และประเมินความน่าเช่ือถือของเบาะแสว่ามีความ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ก่อนประชุมกองบรรณาธิการเพื่อแตกสมมุติฐานข่าว ตลอดจน
วางแผนข่าว และวางแผนคน เพื่อประสานงานกันขุดคุ้ยข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลที่ได้
รับจากแหล่งข่าวบุคคลหรือแหล่งข่าวเอกสาร ทีมข่าวต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ที่ได้รับก่อนจะเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สายตาผู้อ่าน
 2. จะต้องมีการวิจัย ค้นคว้า และการรายงานข่าวในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  
การรายงานข่าวสืบสวนนั้นผู้สื่อข่าวต้องค้นคว้าเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
รายงานข่าว อย่างเจาะลึกและนำาเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จนปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข
 3. จะต้องขุดคุ้ยอย่างมุ่งมั่นไม่ลดละ เป็นประเภท กัดไม่ปล่อย
 4. ใช้บันทึกเอกสารสาธารณะ ค้นคว้าเอกสารบันทึกราชการ และแกะรอยด้าน
เอกสาร โดยแหล่งข่าวด้านเอกสาร หรือเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษร
 5. สัมภาษณ์คนให้กว้างขวางให้มากที่สุด
 6. ใช้เครื่องมือและกลวิธีสืบสวน เหมือนที่นักสืบหรืออัยการใช้
 7. ทำาหน้าที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน เพื่อความยุติธรรม เป็นปากเสียงให้กับ 
ผู้ไร้สิทธิไร้เสียงในสังคม
 8. การนำาข้อมูลที่กระจัดกระจายมาประติดประต่อกันจนเป็นเรื่องราว
 9. นำาเสนอข่าวที่สื่อมวลชนอื่นไม่ได้นำาเสนอ
 10. เปิดโปงข้อมูลที่มีผู้ต้องการปิดเป็นความลับ
 11.รายงานข่าวเปิดโปงและกรุยทางเพื่อให้ข้อมูลใหม่แก่สาธารณะ และเสริมการ
อภิปรายสาธารณะอย่างสำาคัญ
 12. ต้องทำาตวัเหมอืนหมาเฝ้าบ้าน เป็นยามระวงัภยัให้สงัคม (สมหมาย, 2539: 131-
132)
 ลักษณะของข่าวดังกล่าว เป็นทางออกในการแสวงหาข้อเท็จจรงิในสิง่ทีไ่ม่พึง่ประสงค์ 
เน่ืองจากถูกซ่อนเร้นจากสายตาของสังคม และไม่มีวันถูกทำาให้ปรากฏข้ึนมาให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เหมือนกับการรายงานข่าวเหตุการณ์ทั่วๆไป นอกจากว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์จะ
เป็นเบาะแสนำาไปสู่การขุดคุ้ยที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยความสามารถ 
ความช่างสังเกตและความรอบรู้ของผู้สื่อข่าวในการสัมผัสบรรยากาศสภาพแวดล้อม หรือท่ี
เรียกว่า สำานึกของข่าว (Sense of news) ให้รู้จักเฝ้าระวังสถานการณ์เท่าทันทุกเหตุการณ์
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สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ในบริบทภูมิทัศน์สื่อใหม่
 การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศทำาให้ภูมิทัศน์ของสื่อ (Media 
landscape) ก้าวสู่ยุคของ “Web 2.0” ซึ่งนอกจากจะเป็นการบ่งบอกถึงสัญลักษณ์การฟื้น
คืนชีพของธุรกิจออนไลน์แล้ว เทคโนโลยียุค “Web 2.0” ยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สำาคญัในเรือ่งการใช้เวบ็ไซต์จากการเน้นสือ่สารด้านเดยีว (One way communication) โดย
ผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตเนื้อหาในเว็บไซต์ เป็นการติดต่อสื่อสารได้ 2 ทาง (Two way communi-
cation) ทั้งจากผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตเนื้อหาในเว็บไซต์และจากผู้รับสารหรือผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร
จากเวบ็ไซต์ รวมทัง้สามารถสือ่สารระหว่างเครอืข่ายของผูใ้ช้กนัเองมากขึน้ (O’Reilly, 2005) 
ตัวอย่างเช่น Discussion Board, Wikipedia
 ยุค “Web 2.0” ผู้ใช้ส่ือไม่ได้น่ังรอรับข้อมูลข่าวสารที่ส่งผ่านมาทางสื่ออย่างเดียว
เหมือนในอดีต แต่เป็นการสื่อสาร 2 ทาง และสื่อสารผ่านเครือข่ายของตนเอง โดยผู้เสพสื่อ
กลายสภาพเป็นผู้กระทำา (active user) หรือผู้ส่งสารไปด้วยในตัว กล่าวคือ แทนที่คนอ่าน
ข้อมูลข่าวสารจะนัง่เฉย ๆ  รบัข้อมลูฝ่ายเดยีว กส็ามารถเขยีนหรอืนำาเสนอข้อมลู ข่าวสาร กลบั
ไปยังสื่อหรือส่งสารไปถึงนักข่าว หรือผู้ส่งสารอีกด้านหนึ่งได้เช่นกัน ขณะเดียวกันการส่งสาร
ดังกล่าวยังเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังสาธารณชน (Public) หรือชุมชน (Community) 
ได้ร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอีกด้วย ยุค “Web 2.0” หลายเว็บไซต์จึงถูก
สร้างขึน้เพือ่ให้เป็นแพลตฟอร์มสำาหรบัผูใ้ช้เป็นผูส้ร้างเนือ้หาข้อมูลต่างๆด้วยตนเอง หรอืทีเ่รยีก
กันว่า “User Generated Content (UGC)” เช่น Blog, YouTube, Facebook, Twitter 
(Bradshaw, 2011: 139-140)
 กอปรกับเทคโนโลยีการสื่อสารด้านโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ท ได้พัฒนามากขึ้น 
ราคาของอุปกรณ์ดิจิตอลเหล่านี้ถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่ศักยภาพในการใช้งานมีการพัฒนา
หลอมรวม (Convergence) กบัอปุกรณ์ดจิติอลอืน่ๆอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้โทรศพัท์ 
กล้องถ่ายภาพ ถ่ายคลปิภาพเคลือ่นไหว วทิย ุโทรทศัน์ เครือ่งอดัเสยีง ฯลฯ ยิง่เมือ่ระบบเครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างระบบ 3G ระบบ Wi-Fi ขยายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่
ต่างๆมากขึ้น ยิ่งทำาให้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้สะดวกมากขึ้น การส่ง
เนือ้หาข้อมลู (Content) เข้าสูแ่พลตฟอร์มออนไลน์แบบ “Web 2.0” จงึทำาได้อย่างสะดวกและ
รวดเรว็ ดงันัน้ การเกบ็ภาพบนัทกึเสยีงเหตกุารณ์สำาคญั ๆ  อย่างการเกดิภยัพบิตั ิเกดิอบุตัเิหตุ 
เกดิการก่อการร้าย หรอืแม้กระทัง่การแอบถ่ายการเรยีกเกบ็ส่วยของข้าราชการกระทำาได้โดย
ง่าย โดยผูถ่้ายทอดเรือ่งราว ข้อมลู ข่าวสารไม่จำาเป็นต้องมีทักษะความเป็น “นักข่าวมืออาชีพ” 
มาก่อน ผู้คนเหล่านี้ถูกเรียกขานว่าเป็น “นักข่าวพลเมือง” (Citizen Journalist) (Gillmor, 
2006)
 ยุคของ “Web 2.0”นี้เองที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)ได้ถือกำาเนิดขึ้นและ
มีบทบาทสำาคัญทั้งในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม Andreas Kaplan และ Michael 
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Haenlein (2010) ได้ให้นยิาม สือ่สงัคมออนไลน์ว่าเป็นแอพพลเิคชัน่ในอนิเทอร์เนต็ทีถ่กูสร้าง
ขึ้นโดยรากฐานความคิดของเทคโนโลยี “Web 2.0” ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแลก
เปลี่ยนข้อมูลกันเอง
 อย่างไรกต็ามนยิามความหมายของสือ่สงัคมออนไลน์ดงักล่าวยงัไม่ได้รบัการยอมรบั
จากนักวิชาการ นักวิชาการชีพ หรือแม้กระท่ังนักสื่อสารมวลชน ส่วนหน่ึงเพราะเป็นคำาว่า  
“ส่ือสังคมออนไลน์” เป็นคำาศัพท์ที่มีความหมายกว้าง และมีความหมายหลากหลายในเชิง
ลักษณะของสื่อ นอกจากนั้นเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ยังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวอย่าง
รวดเร็วตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและความนิยมของผู้ใช้ ดังนั้นแต่ละคนจึงมีนิยามความ
หมายของสื่อสังคมออนไลน์ในมุมมอง หน้าที่การปฏิบัติการของตนเอง (Heidi, 2011)
 แม้นยิามความหมายของส่ือสังคมออนไลน์จะมหีลากหลายและยงัไม่มข้ีอยตุ ิแต่จาก
นิยามเหล่านี้ พบว่ามีองค์ประกอบบางอย่างร่วมกันคือ
 1. เป็นเทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งสามารถอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิเว็บไซต์ หรือ
เป็นแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ท ยิ่งเมื่อนวัตกรรมการสื่อสารมีการหลอม
รวม (Convergence) สือ่เป็นหนึง่เดยีวยิง่ทำาให้ผูใ้ช้สามารถสร้าง ส่งผ่าน หรอืถ่ายทอดข้อมลู
ดิจิตอลข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่ง
 2. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ทำาให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social media) สามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์ 
สร้างเครือข่าย ระหว่างผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยกัน
 3. สามารถสร้างและแบ่งปันข้อมลูในรปูแบบต่างๆ ทัง้ตวัอกัษร ภาพนิง่ ภาพเครือ่ง
ไหว เสียง ฯลฯ เน้นการมีส่วนร่วม (Collaborative) ในการผลิตเน้ือหาจากผู้บริโภคหรือ 
ผู้รับสาร (Pavlik and McIntosh, 2013)

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ทำาข่าวเชิงสืบสวน
 ในงานวจิยัเรือ่ง “สือ่สงัคมกบัการเปลีย่นแปลงกระบวนการสือ่ข่าว”ของ สกลุศร ีศรี
สารคาม (2555) ได้สรปุรปูแบบการใช้งาน Twitter ซึง่เป็นสือ่สงัคมออนไลน์ยอดนยิมประเภท
หน่ึงว่า ผูส้ือ่ข่าวและบรรณาธิการสือ่ของไทยมกัใช้ Twitter 1.ในการรายงานข่าวและเผยแพร่
ข่าว 2. การให้ข้อมูลข่าว 3. ใช้ในลักษณะของการหาข่าวและข้อมูล 4. ใช้งานในลักษณะการ
สนทนาและสร้างปฏิสัมพันธ์ 5. ใช้เพื่อโปรโมตผลงาน 6. ใช้ในการแสดงความคิดเห็นและ
วิเคราะห์ประเด็น 7. ใช้สำาหรับเรื่องส่วนตัว แต่จากการศึกษาพบว่ายังใช้ในงานลักษณะของ
การหาข่าวและข้อมูลน้อย โดยเฉพาะการใช้งานเพื่อระดมข้อมูล (crowdsource) (อ้างแล้ว: 
9-11)
 ด้านการใช้งาน Facebook จากการศกึษาของสกลุศรพีบว่า ผูส้ือ่ข่าวและบรรณาธกิาร
ข่าวมักใช้ “ในลักษณะของการเผยแพร่ข่าว รายงานข่าวสั้น แสดงความคิดเห็นบางเรื่อง และ
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โพสต์ลิงก์ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ แม้จะมีคนมาโต้ตอบและแสดงความเห็นในโพสต์
ต่างๆแต่ยงัคงเป็นลกัษณะของการมาแสดงความเหน็แบบทัว่ไป ยงัไม่มกีารพดูคยุ หรอืไม่ค่อย
มผู้ีสือ่ข่าวไปตอบโต้ และพดูคุยเพือ่ดงึประเดน็ข่าว หรอืมมุมองของข่าวมาต่อยอด” (อ้างแล้ว: 
11-12)
 กล่าวโดยสรุปนักข่าวรวมถึงบรรณาธิการข่าวของสื่อมวลชนไทยส่วนใหญ่ยังขาด
ทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาช่วยในกระบวนการรวบรวมข้อมูลและหาข่าว (News 
Gathering) อันเป็นกระบวนสำาคัญเริ่มต้นของการทำาข่าวเชิงสืบสวน
 ในขณะที่นักข่าวโลกตะวันตก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เขามองสื่อสังคมออนไลน์
เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยสำาคัญในการทำาข่าว ทัง้นีจ้ากงานวจิยัของมหาวทิยาลยั George Wash-
ington (2010) พบว่า นักข่าวชาวอเมริกันร้อยละ 89 ใช้ Blog เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลในการ
ทำาข่าว ร้อย 65 ใช้ Facebook และ LinkedIn และร้อยละ 52 ใช้ Twitter Clay Shirky 
(2008) ระบุว่า ทกุวันนีเ้รากำาลังอยูใ่นโลกของข้อมลูข่าวสารท่วมทะลกั ไม่ได้อยูใ่นยคุของการ
ขาดแคลนข้อมูลข่าวสารเหมือนก่อน ข้อมูลข่าวสารมหาศาลเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตมาจากผู้สื่อข่าว
ฝ่ายเดียวเท่านั้น หากแต่ยังมีผู้ใช้สื่อหรือผู้สื่อข่าวพลเมืองในพื้นที่ต่างๆของสังคมร่วมกันผลิต
ออกมา ผ่านแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอัพเดทตลอดเวลา
 ด้วยเหตุนี้ ผู ้ ส่ือข่าวยุคใหม่จึงควรปรับบทบาทของตนเองจากการทำาหน้าท่ี  
“นายประตูข่าวสาร” (Gatekeeper) ซึ่งคอยคัดกรองข้อมูลข่าวสารให้กับผู้เสพข่าว เป็นการ
เปิดประตู (Gate Opening) เชื่อมโยงนักข่าวและกองบรรณาธิการข่าวกับผู้บริโภคข่าว ดึง
พวกเขาให้มามีส่วนร่วมในกระบวนการข่าวร่วมกัน (Mltchelstein & Boczkowski, 2009) 
นั่นคือการเปลี่ยนบทบาทจาก Gatekeeper เป็น Gatewatcher (Bruns, 2005)
 การเฝ้าตดิตามมอนเิตอร์ความเคลือ่นไหวข่าว หรอืการสบืค้นเบาะแสข่าวในสือ่สงัคม
ออนไลน์นัน้ แพลตฟอร์มยอดนยิมของนักข่าวคอื Twitter เน่ืองจากความรวดเรว็ในการสือ่สาร 
 Twitter สามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชั่นได้หลากหลาย ทั้งของ Twitter เอง หรือ Tweetdeck 
โดยจุดเด่นของ Tweetdeck นั้นสามารถตั้งค่าให้มอนิเตอร์ได้มากกว่า 1 ช่อง (ดังภาพด้าน
ล่าง) นอกจากนั้นยังมีแอปพลิเคชั่นที่รองรับเชื่อมต่อกับ Twitter อีกมากมาย 
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 ทุกวันนี้ในห้องกองบรรณาธิการข่าวของสำานักข่าวใหญ่ๆ หลายแห่งมีจอมอนิเตอร์
ฉายความเคลื่อนไหวฟีดข่าว (News feed) ของ Twitter เพื่อให้นักข่าวและบรรณาธิการ
สามารถเกาะติดตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา
 แต่ลำาพังการเฝ้าดูเฉพาะฟีดข่าวใน Facebook หรือ Twitter อาจไม่เพียงพอใน
การเจาะลึกหาข้อมูลหรือหาเบาะแสประเด็นข่าว นักข่าวจำาเป็นต้องเฝ้าสังเกตติดตามความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มชุมชนออนไลน์ (online community) ประเภทต่างๆ ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อื่น รวมถึงในเว็บบอร์ดของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับสายงานข่าวของ
ตนเอง เช่น ถ้าเป็นนกัข่าวสายยานยนต์กค็วรเข้าไปมส่ีวนร่วม เฝ้าตดิตามความเคลือ่นไหวของ
ชุมชนผู้รักรถยนต์แบรนด์ต่างๆ เพราะเบาะแสข่าวดีๆ หลายครั้งหลุดมาจากชุมชนออนไลน์
เหล่านั้น
 ตัวอย่างเช่น ข่าวรางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ประจำาปี 2553 
ข่าว “จที2ี00 ไม้ล้างป่าช้า...พนัล้าน” ของหนงัสอืพมิพ์คมชดัลกึ กเ็ป็นข่าวทีไ่ด้เบาะแสมาจาก
ชมุชนออนไลน์ในห้อง “หว้ากอ” เวบ็บอร์ดพนัทปิ ดงัคำาให้สมัภาษณ์ของนายอาคม ไชยคร ผู้
ส่ือข่าวทมีข่าวความมัน่คง หนงัสอืพมิพ์ คมชดัลกึ ทีก่ล่าวว่า “มแีรงบนัดาลใจในการสบืหาข้อ
เทจ็จรงิในข่าว “จที ี200 ไม้ล้างป่าช้า...พนัล้าน” มาจากโลกอนิเทอร์เนต็ ทีม่กีารตัง้ข้อสงัเกต
ถึงประสิทธิภาพของเครื่องจีที 200 สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าว 
มรีปูร่างหน้าตาและหลกัการทำางานทีเ่หมอืนกบัเครือ่งตรวจหาวตัถรุะเบดิทีใ่ช้ในต่างประเทศ 
ทีมข่าวความมั่นคงจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองทัพบก 
ซึ่งมีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจีที 200 ใช้งานมากที่สุด โดยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ใช้เครือ่งนีม้าตัง้แต่ปี 2548 และได้รบัความน่าเชือ่ถอืจากหน่วยเกบ็กูร้ะเบดิในพืน้ทีเ่ป็นอย่าง
มาก” (คมชัดลึก, 6 มี.ค. 2554) 
 นอกจากการเฝ้าดูฟีดข่าวและเกาะติดความเคลื่อนไหวในชุมชนออนไลน์ต่างๆ แล้ว 
นกัข่าวยงัต้องใช้ระบบค้นหาออนไลน์แบบ Advanced search หรอืใช้ระบบ Search ภายใน
ของส่ือสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ ให้เป็น เพือ่ค้นหาข้อมลูเฉพาะเจาะจงลงไป เนือ่งจาก
ปัจจบัุนสือ่สงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่มเีครือ่งมอืรวบรวมข้อมลู จดัระบบ เอาไว้เป็นหมวดหมูอ่ยู่
แล้ว นักข่าวสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ไม่ยากนัก ตัวอย่างเช่นการใช้ Twitter 
advanced search, Facebook graph search ตามภาพด้านล่าง 
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 นักข่าวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้Twitter advanced search ได้จากhttps://
support.twitter.com/articles/71577-how-to-use-advanced-twitter-search Face-
book graph search ได้จาก https://www.facebook.com/help/558823080813217
 ในหลายๆ แพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ นักข่าวสามารถค้นหาโดยใช้คำาสำาคัญ 
(key word) หรือค้นหาผ่านสถานที่ (Location) หรืออาจตรวจจับเกาะกระแสเทรนด์ต่างๆ
ผ่าน Hashtag ซึ่งมีสัญลักษณ์ # ดังภาพด้านล่าง
 

 เนื่องเพราะ Hashtag ในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือ “การจัดระเบียบ” ข้อมูลข่าวสารที่
ท่วมท้น ในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้คนเข้ามาตามค้นหา 
ตามอ่าน ตามดูได้ง่ายขึ้นนั่นเอง (จักรพงษ์ คงมาลัย, 2554)
 นอกจากนัน้นกัข่าวยงัสามารถประยกุต์ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการเสาะหาแหล่งข่าว 
หากลุ่มชมุชนออนไลน์ หรอืหาผู้เชีย่วชาญในเรือ่งเฉพาะทีต้่องการจะทำาข่าวได้อกีด้วย ผ่านการ
ใช้ Search ของสือ่สงัคมออนไลน์ประเภทต่างๆ เพราะทกุวนันีแ้หล่งข่าวบคุคลและแหล่งข่าว
องค์กรจำานวนไม่น้อยต่างใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเครือ่งมือหน่ึงในการประชาสมัพนัธ์ ถ่ายทอด
ข้อมลูข้อเทจ็จรงิ เผยแพร่ความคดิเหน็ หรอืบอกประเดน็เบาะแสข่าวบางอย่าง เช่น ข่าวรางวลั
พิราบน้อย ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ประจำาปี 2554 (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย, 5 มี.ค. 2555) ข่าว “ผุดเว็บผลิตเอเยนต์หวยใต้ดิน หวังดึงวัยโจ๋สร้างเครือข่าย” 
ของหนงัสอืพมิพ์ฝึกปฏบิตั ิ“หอข่าว” คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย นกัศกึษา
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ชัน้ปีที ่3 ผูท้ำาข่าวนีไ้ด้เบาะแสข่าวจากการค้นหาชุมชนออนไลน์ของคนเล่นพนันหวยใต้ดนิ เธอ
พบว่ามีการเปิดหลักสูตรสอนให้วัยรุ่นเป็นเอเยนต์เจ้ามือหวยใต้ดิน จึงลองสมัครเป็นสมาชิก
กลุม่ชมุชนออนไลน์ดงักล่าวแล้วเข้าไปร่วมพดูคยุแลกเปลีย่นข้อมลูต่างๆ รวมทัง้ขอสมัภาษณ์
แหล่งข่าวทั้งเอเยนต์ และเจ้าของชุมชนออนไลน์แห่งนั้น 
 หรือในกรณีของเหตุการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring) ในช่วงปีพ.ศ. 2554 ซึ่ง
เป็นการประท้วงเรยีกร้องประชาธิปไตยในโลกอาหรบั อย่างประเทศตนูเิซยี อยีปิต์ ลเิบยี เยเมน  
นักข่าวจากสำานักข่าวตะวันตกจำานวนหนึ่งเช่น Andy Carvin นักข่าวจากสำานักข่าว NPR ใช้
สือ่สงัคมออนไลน์ประเภทต่างๆโดยเฉพาะ Twitter Facebook YouTube ในการเฝ้าตดิตาม
เหตุการณ์ความเป็นไปในโลกอาหรับตามจุดต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือเสาะหาแหล่งข่าว 
สร้างเครอืข่ายแหล่งข่าว และสัมภาษณ์แหล่งข่าวข้ามโลกได้ชัว่พรบิตา (Carvin Andy, 2012)
 ในสื่อสังคมออนไลน์ นักข่าวสามารถติดตาม (follow) หรือเป็นเพื่อน (friend) กับ 
นกัข่าวและสำานกัข่าวต่างๆ ได้ทัว่โลก รวมถงึแหล่งข่าวและบคุคลสำาคญัในสายข่าวเพือ่สามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การจัดระบบแหล่งข่าวในสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยเฉพาะใน Twitter นั้น นักข่าวสามารถจัดผ่านระบบ Twitter lists ซึ่งนักข่าว
สามารถเลือกจัดกลุ่มของแหล่งข่าวได้ตามต้องการ (Catone, Josh, 2009)
 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยในการเสาะหาแหล่งข่าวทำาให้นักข่าวไม่จำากัดแคบแค่
แหล่งข่าวหน้าเดมิๆ ทีคุ่น้ชนิกนัตามสือ่มวลชน นกัข่าวสามารถหาแหล่งข่าวผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ
เฉพาะด้าน หรอืแหล่งข่าวทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ถกูจำากดัด้วยเงือ่นไขทางภมูศิาสตร์ 
เช่น กรณีเหตุการณ์ระเบิดใน “บอสตันมาราธอน” เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 ส่งผลให้มีผู้
เสยีชวีติ 3 คน บาดเจบ็ 264 คน (ไทยรฐั, 16 เม.ย. 2557) สำานกัข่าวของไทยส่วนใหญ่รายงาน
ข่าวนี้ด้วยการแปลข่าวจากสำานกัข่าวตา่งประเทศ หรอืไม่กไ็ล่ตามสมัภาษณ์ความคดิเห็นของ
นักการเมอืงและนกัวิชาการไทย เนือ่งจากถกูข้อจำากดัด้านภมูศิาสตร์และงบประมาณทำาให้ไม่
สามารถส่งนักข่าวเดินทางไปทำาข่าวในสถานที่เกิดเหตุ แต่อศินา พรวศิน แห่งค่ายเนชั่น ใช้ 
Twitter search ในการเสาะหาแหล่งข่าวคนไทยที่อยู่ในบอสตัน สหรัฐอเมริกา เพื่อสอบถาม
ข้อมูลและสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดในบอสตันมาราธอน ทำาให้ข่าวชิ้น
นี้โดดเด่นแตกต่างจากข่าวในสื่ออื่นๆ (คมชัดลึก, 18 เม.ย.56) ดังภาพด้านล่าง
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 นอกจากสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้นักข่าวเสาะหาแหล่งข่าวบุคคลแล้ว ยังช่วยใน
การสืบค้นแหล่งข่าวเอกสาร สถิติ ข้อมูล งานวิจัยได้อีกด้วย ทั้งที่มีการเผยแพร่โดยหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ หรือจากการรวบรวมของผู้คนที่สนใจในประเด็นนั้นๆ 
 ในขณะเดยีวกันนกัข่าวยงัสามารถใช้สือ่สงัคมออนไลน์เชญิชวนให้คนในชมุชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการทำาข่าวเชิงสืบสวน โดยใช้หลักของ Crowdsourcing อันหมายถึง
การดึงความร่วมมือ ดึงภูมิปัญญาของชุมชนมาร่วมแก้ปัญหาหรือดำาเนินกิจกรรมอย่างหน่ึง
อย่างใด (กรุงเทพธุรกิจ, 23 ต.ค. 2555)
 ตัวอย่างการใช้ Crowdsourcing ในกระบวนการทำาข่าวเชิงสืบสวนเช่นกรณี 
หนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ทุจริตของนักการเมืองอังกฤษที่เบิกเงินรัฐไปใช้อย่างไม่เหมาะสม (MP Expense Scandal) 
ด้วยการสร้างระบบในเว็บไซต์ข่าวของ The Guardian ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินของ ส.ส.อังกฤษ ซึ่งมีหลายแสนฉบับว่ามีฉบับ
ใดผิดปกติบ้าง ผลคือมีผู้อ่านกว่า 25,000 คนเข้าร่วมตรวจสอบ มีเอกสารตรวจสอบแล้วกว่า 
40,000 ฉบับ (The Guardian, 23 Jun 2009)
 หรือกรณีของนายเอียน ทอมลินสัน (Ian Tomlinson) เสียชีวิตขณะเดินผ่านการ
ชมุนมุประท้วง G20 ใจกลางเมอืงลอนดอนเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2552 ในตอนแรกตำารวจแถลง
ว่านายเอียนเสียชีวิตด้วยโรคส่วนตัวก่อนเปลี่ยนคำาแถลงเป็นเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ นักข่าว
หนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษ ใช้กระบวนการสืบสวนแบบ Crowdsourcing เชิญ
ชวนให้ประชาชนทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ชมุนุมประท้วงส่งข้อมูล ภาพถ่าย คลปิภาพมาให้เพือ่พสิจูน์
ว่านายเอียนตายด้วยข้อสรุปตามที่ตำารวจแถลงหรือไม่ โดยหนังสือพิมพ์ The Guardian เปิด
แพลตฟอร์มออนไลน์แบบ Interactive ให้ประชาชนมาช่วยบอกเบาะแส (ดังภาพด้านล่าง)
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 ผลปรากฏว่ามคีนส่งข้อมลูให้มากมาย 
โดยเฉพาะหลักฐานสำาคัญคือคลิปภาพตำารวจ
ฟาดกระบองลงไปที่ศีรษะด้านหลังของนาย
เอียน อันเป็นผลทำาให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อ
มา (Belam Martin, 10 March 2011) ดัง
ภาพด้านล่าง ผู้สนใจสามารถดูคลิปดังกล่าวได้
จาก “Video of police assault on Ian Tomlinson, who died at the London G20 
protest” http://www.youtube.com/watch?v=HECMVdl-9SQ
 กระบวนการสืบสวนแบบ Crowdsourcing อันเป็นการร่วมมือกันระหว่างนักข่าว
มืออาชีพกับประชาชนในสาขาวิชาชีพต่างๆ กำาลังเป็นอีกบทบาทหนึ่งของนักวารสารศาสตร์ 
กองบรรณาธิการข่าวกำาลังถูกท้าทายจากความตื่นตัวของผู้บริโภคสื่อรุ่นใหม่ ข้อมูลข่าวสาร
วงในเจาะลึกหลายอย่างกำาลังจะถูกส่งผ่าน เผยแพร่จากผู้บริโภคสื่อ (The Guardian, 29 
March 2010) ตัวอย่างเช่น กรณีของ Wikileaks ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดึงความร่วมมือ
ของนักแฮกเกอร์ นักกฎหมาย ประชาชนมาร่วมกันเปิดโปงข้อมูล เอกสารลับของรัฐบาลและ
บรรษัทเอกชน ข้อมูลเอกสารลับต่างๆ ที่ได้มาถูกนำาเสนออยู่ในเว็บไซต์ของ Wikileaks ถูกนำา
ไปขยายผลตามสื่อกระแสหลักทั่วโลก ทำาให้รัฐบาลและองค์กรธุรกิจข้ามชาติหลายแห่งต่าง
หวั่นวิตกกับโครงการ Wikileaks หรือกรณีของ Edward Snowden ผู้นำาข้อมูลลับการดัก
กรองข้อมลูออนไลน์ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิามาแฉผ่านสือ่ยกัษ์อย่าง The Washing Post กบั 
The Guardian ส่งผลให้สื่อทั้งสองได้รับรางวัล Pulitzer ข่าวสืบสวนยอดเยี่ยม (Aljazeera 
America, 14 April 2014)
 อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระบวนการสืบสวนแบบ Crowdsourcing อาจจะยังแปลกใหม่
สำาหรบันกัข่าว รวมถงึบรรณาธิการในสำานกัข่าวต่างๆ ของไทย แต่ปรากฏการณ์ Crowdsourc-
ing แบบไทยๆ อย่างนกัสบืพนัทปิทีป่ระชาชนตามสาขาวชิาชีพต่างๆ ระดมข้อมูลร่วมกนัสบืค้น
บางข่าวบางประเดน็ อย่างเช่นกรณกีารยงินายสทุนิ ธาราทนิ ผูป้ระสานงานกองทพัประชาชน
โค่นระบอบทักษิณ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ก็ทำาให้ตำารวจสามารถไล่ล่าจับคนร้ายมาได้
ในที่สุด (ดังภาพด้านล่าง)
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ข้อพึงระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการทำาข่าวเชิงสืบสวน
 แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยนักข่าวให้ทำาข่าวเชิง
สืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การนำาเบาะแส หรือประเด็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์
มาใช้นัน้ นกัข่าวควรมกีารตรวจเชค็ข้อมูลข้อเท็จจรงิ (Verification) เสยีก่อน เน่ืองจากข่าวสาร
ข้อมลูจำานวนไม่น้อยในโลกออนไลน์เป็นข้อมลูเทจ็ ข้อมลูลวง นอกจากนัน้หากข้อมลูทีน่กัข่าว
ไปสบืเจาะมากระทบกระเทอืนบคุคลหรอืองค์กรใดกส็มควรเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ชีแ้จงข้อ
เท็จจริง อันเป็นกระบวนการมาตรฐานของการทำาข่าวอย่างมีจริยธรรมทางวิชาชีพ (Silver-
man, 2003) 
 ปัญหาทีม่กัเกดิขึน้ในปัจจุบนัคอื นกัข่าวมอือาชพีจำานวนไม่น้อยมุง่เน้น “ความรวดเรว็” 
มากกว่า “ความถูกต้อง ครบถ้วน” พวกเขามักนำาข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์โดย
ปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำานักข่าวบางแห่งถึงกับลอกข่าวลือ ดึงโพสต์การแสดง
ความคิดเห็นด้านเดียวของแหล่งข่าว หรือนำาภาพเก่าในสื่อสังคมออนไลน์มาเผยแพร่ต่อโดย
ไม่ได้ตรวจเช็ค เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เชียงรายเมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 5 
พ.ค. 2557 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 6 พ.ค. 2557 หน้า 7 ได้นำาภาพถนนเส้นหนึ่งซึ่ง
มีความเสียหายอย่างหนัก พร้อมคำาบรรยายใต้ภาพว่า “สภาพถนนสายแม่สรวย-ดงมะดะ  
อ.แม่ลาว จงัหวดัเชยีงรายได้รบัแรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหว พืน้ถนนพงัทลาย” ภาพดงักล่าว 
เป็นหนึ่งในภาพที่มีการแพร่ระบาดในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงคืนวันที่ 5 พ.ค. 2557 และมี
ผู้ชี้แจงว่า ภาพดังกล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย แต่เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
เกิดในเทศบาล Getafe จังหวัด Bohol ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนตุลาคม 2556 และเป็น
ภาพที่ได้รับการเผยแพร่จากสำานักข่าว Reuters มาก่อน (ผู้จัดการออนไลน์, 6 พ.ค. 2557) 
ดังภาพด้านล่าง
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 นอกจากนั้นการคัดลอกโพสต์ข้อความการแสดงความคิดเห็นของแหล่งข่าว หรือ
นำาภาพในสื่อสังคมออนไลน์ของแหล่งข่าวมานำาเสนอในสื่อประเภทต่างๆ โดยปราศจากการ
ตั้งคำาถามแย้งกับแหล่งข่าว หรือไม่ได้ตรวจเช็คสอบถามถ่วงดุลข้อมูล เพื่อนำาเสนอข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรอบด้านตามหลักการทางวิชาชีพ ทำาให้นักข่าวตกเป็นเครื่องมือ
ของแหล่งข่าวในการปล่อยข่าวลือ ข่าวลวง หรือใช้โจมตีคู่ต่อสู้ การกระทำาเช่นนี้ย่อมกัดเซาะ
ทำาลายเครดิตความน่าเชื่อถือของนักข่าวมืออาชีพ (จุลสารราชดำาเนิน, ม.ค.-มี.ค. 2556)
 ข้อพึงระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทำาข่าวอีกประการคือการคัดลอก ดึงเอา
ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ คลิปเสียงและภาพในสื่อสังคมออนไลน์มาโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของ
ก่อน มิหนำ่าซำ้าหลายครั้งเป็นการกระทำาที่เข้าข่ายละเมิดเรื่อง “สิทธิส่วนบุคคล” “สิทธิเด็ก” 
“สิทธิของผู้ด้อยโอกาส” หรือแม้กระทั่ง “สิทธิมนุษยชน”ของบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
ปัญหานี้นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น ทำาให้เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2557 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์มีการ
ประชุมและมีมติกำาชับสมาชิกของสมาคมให้ยึดม่ันในการนำาเสนอข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์
โดยต้องตรวจสอบทีม่าให้ถกูต้อง รอบด้านและไม่ละเมดิสทิธส่ิวนบคุคล เดก็และสตร ี(ไทยรฐั
ออนไลน์, 7 ส.ค. 2557)

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 ในยุคดิจิตอลเช่นทุกวันนี้ ภูมิทัศน์ของสื่อได้ปรับเปลี่ยนแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้น
เชิง อำานาจในการกำาหนด”วาระข่าวสาร”ซึ่งเคยอยู่กับนักข่าว-นักสื่อสารมวลชน ถูกท้าทาย
โดยคนธรรมดาที่พกพาโทรศัพท์มือถือ 
มองมมุหนึง่อาจกล่าวได้ว่า บทบาทความสำาคญัของนกัข่าวมอือาชพีในอดตี ซึง่เคยตรวจสอบ
สังคม ตรวจสอบนักการเมืองผ่านการทำาข่าวเชิงสืบสวนเริ่มลดน้อยลงไป แต่หากมองอีกมุม
หนึ่ง ถ้านักข่าวยุคใหม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เชื่อมโยง
บทบาทนกัข่าวของตนเองกบัชมุชน ทัง้ในสภาพของชมุชนในโลกแห่งความเป็นจรงิและชมุชน
เสมือนในโลกออนไลน์ ก็จะทำาให้พลังตรวจสอบสังคม ตรวจสอบนักการเมือง พลังในการทำา
ข่าวเชิงสืบสวนของนักข่าวมีมากขึ้น
 เหมอืนดงัคำากล่าวของ Charles Darwin ท่ีว่า “สายพนัธุท่ี์จะอยูร่อดน้ัน มิใช่สายพนัธุ์
ทีแ่ขง็แกร่งหรอืฉลาดเฉลยีวทีส่ดุ หากแต่เป็นสายพนัธ์ุท่ีสามารถปรบัเปลีย่นและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก” (It’s not the strongest species that survive, or 
the most intelligent, but the most responsive to change.)
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บรรณานุกรม
กรงุเทพธรุกจิ พลงัของฝงูชน (Power of the Crowd) หน้า 10 โดยพส ุ เดชะรนิทร์ สบืค้น

ใน http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/
pasud/20121023/474971/พลังของฝูงชน-(Power-of-the-Crowd).html (23 
ต.ค. 2555)

คมชัดลกึ, คมชดัลกึคว้า 2 ข่าวเยีย่ม! สบืค้นใน http://www.oknation.net/blog/unicefchil-
drightaward/2011/03/07/entry-1 (6 ม.ีค. 2554)

คมชัดลกึ, สาวไทยใน “บอสตนั” เล่านาทชีีวติ สบืค้นใน http://www.komchadluek.net/
detail/20130418/156375/สาวไทยในบอสตนัเล่านาทชีีวติ.html (18 เม.ย.2556)

จกัรพงษ์ คงมาลยั, ทำาไมสือ่มวลชนและ Blogger ควรใช้ Twitter Hashtag http://thumbsup.
in.th/2014/07/best-practice-how-to-use-hashtag-on-twitter/ (2554) 

จลุสารราชดำาเนนิ, สร้างข่าวลอื กระพอืข่าวเท็จ “สือ่” กลัน่กรองแค่ไหนก่อนนำาเสนอ หน้า 40-43 
สบืค้นใน http://www.mediafire.com/view/?3a3pllj8t84vetc (ม.ค.-ม.ีค. 2556)

เดลนิวิส์ออนไลน์ กล้าณรงค์ชีส้ือ่เหน็กลไกสำาคญัช่วยป.ป.ช.ปราบโกง สบืค้นใน http://dai-
lynews.co.th/Content/politics/247158/_กล้าณรงค์_ชีส้ือ่เป็นกลไกสำาคญัช่วย
+_ป.ป.ช._ปราบโกง (23 ม.ิย. 2557)

ถาวร บญุปวตัน์ และ ธร์ี สปิุตศิานติ,์ (2535) แนวคดิและแนวปฏบิตักิารข่าวสบืสวน กรณศีกึษา 
สือ่มวลชนไทย-อเมรกินั, กรงุเทพ. ป่ินเกล้าการพมิพ์
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จริยธรรมการใช้สื่อออนไลน์ในกระบวนการสื่อข่าว 
ของสื่อไทยในยุคดิจิตอล

อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม*

 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำาให้เกิดลักษณะของการทำาข่าวในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเรียก
ว่า Online Journalism การทำางานของผู้สื่อข่าวออนไลน์ หรือผู้สื่อข่าวที่ต้องบูรณาการ
เทคโนโลยีสื่อออนไลน์เข้ากับกระบวนการทำาข่าว มีลักษณะการทำางานเฉพาะท่ีเพิ่มข้ึนจาก
สื่อดั้งเดิม Deuze (2003) อธิบายว่าผู้ส่ือข่าวที่ใช้สื่อออนไลน์ต้องเลือกตัดสินใจการใช้สื่อที่
แตกต่างให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะนำาเสนอ (multimediality) ต้องคำานึงถึงช่องทางเครื่อง
มือที่จะทำาให้มีการโต้ตอบกับ   ผู้รับสารและมีเครื่องมือให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับข่าวสาร
ในรูปแบบที่ต้องการได้ (interactivity) และต้องคำานึงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวไปสู่ประเด็น
หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ผ่าน Hyperlink (hypertextuality) 
 การส่ือข่าวผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสื่อสังคม (Social Media) ซึ่งมีลักษณะ
ของการสร้างเครอืข่าย แบ่งปันข้อมลู และทกุคนสามารถสร้างข้อมลูข่าวสาร แบ่งปันกบัผูอ้ืน่
ผ่านเครอืข่ายดงักล่าวได้ ทำาให้ลกัษณะของงานด้านข่าวเปลีย่นจากการเป็นผูส่้งสารเพยีงอย่าง
เดียว กลายเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมหรือเรียกว่า Participatory Journalism โดย Nip 
(2006) อธิบายลักษณะของการสื่อสารมวลชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Journalism) 
ไว้ว่า เป็นกระบวนการทำาข่าวที่ให้ผู้รับสารมีบทบาทในกระบวนการรวบรวมข้อมูล (news 
gathering) และมีส่วนร่วมมือกับนักข่าวอาชีพในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนั้น โดยผู้ส่งสาร
สามารถสร้างเนื้อหาของตัวเองได้อย่างอิสระ และสื่อหลักเปิดช่องทางให้สามารถเผยแพร่
ได้ เช่นเดียวกับ Jarvis (2006) ที่ให้นิยามการสื่อสารมวลชนแบบมีส่วนร่วมไว้ในอีกช่ือว่า 
วารสารศาสตร์เครือข่ายหรือ Networked Journalism ซึ่งอธิบายการทำางานของผู้สื่อข่าว
มอือาชพีและสมคัรเล่นทีท่ำางานร่วมกันในการแบ่งปันข้อมลู ข้อเทจ็จรงิ ตัง้คำาถามต่อประเดน็
ข่าวร่วมกัน และแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างหลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องจริงที่หลากมุม 
 การเติบโตของสื่อออนไลน์และสื่อสังคมและเม่ือถูกนำามาใช้ในกระบวนการสื่อข่าว 
กลายเป็นปัจจัยสำาคัญในการผลักดันกระบวนการสื่อข่าวสู่รูปแบบของวารสารศาสตร์แบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Journalism) เป็นลักษณะของกระบวนการทำาข่าวที่มีความร่วมมือ
ระหว่างผูส้ือ่ข่าวมอือาชพีและประชาชนทัว่ไปมากขึน้ ทำาให้นกัวชิาการด้านสือ่สารมองว่าการ
เข้ามามีบทบาทของสื่อออนไลน์จำาพวกสื่อสังคม (Social Media) ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ของงานด้านการสื่อข่าวในหลายมุม อาทิ การรายงานข่าวที่

*อาจารย์ประจำา คณะนิเทศศาสต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ทำาอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการทำาข่าว ไม่ใช่รอให้ทำารายงานเสร็จแล้วค่อยเผยแพร่ การ
รายงานข่าวระหว่างขั้นตอนกระบวนการทำาข่าวทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สื่อ
ข่าวและคนอ่านและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือในกระบวนการสื่อข่าว
ได้ (Briggs,2007) โดยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้สื่อข่าวจะรายงานและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านส่ง
ข้อมูลต่างๆ เข้ามาเพื่อประมวล ต่อยอดประเด็น และใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการเจาะข่าว
และนำามารายงาน สามารถใช้ได้ทั้งการหาข้อมูล การหาแหล่งข่าว และการตรวจสอบข้อเท็จ
จริง รูปแบบการทำาข่าวอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากระบบการมีเครือข่ายที่เช่ือมโยงกันด้วยสื่อ
ออนไลน์และสื่อสังคมคือ Crowdsourcing หมายถึงกระบวนการรวมรวบข้อมูล ความรู้จาก
มอืสมคัรเล่นทัว่โลกเพือ่หาทางออกเกีย่วกบัปัญหาหรอืประเดน็ใดประเดน็หนึง่ ในแง่ของงาน
วารสารศาสตร์ การทำา crowdsourcing (Rubel,2006; Miel & Faris, 2008) คอืการใช้เทคนิค 
หลายๆ แบบในการดึงผู้ที่มีข้อมูลจำานวนมากจากทุกระดับ ทุกกลุ่ม ทุกที่มาอาสาช่วยกันให้
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อช่วยในกระบวนข่าวที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยการใช้
พลังจากเครือข่ายทำาให้การทำาข่าวมีคุณภาพ
 จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าวที่สื่อมีการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมเพิ่ม
มากขึ้นในการสื่อข่าวยุคดิจิตอลทั้งกระบวนการผลิตและการเผยแพร่ข่าว ทำาให้เกิดมีการตั้ง
คำาถามต่อจรยิธรรมในการทำางานและมองหาแนวทางในการปฏบัิตท่ีิจะทำาให้การปฏบัิตหิน้าท่ี
ของผู้สื่อข่าวตอบสนองรูปแบบการสื่อสาร ผู้รับสารท่ีเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็รักษา
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่สำาคัญของคนข่าวไว้ด้วย

การปฏิวัติหลักจริยธรรมสื่อในยุคดิจิตอล (Revolution in Digital Ethic)
 จากลกัษณะของสือ่ออนไลน์และสือ่สงัคมทีถ่กูนำามาใช้ในกระบวนการสือ่ข่าว ทำาให้
เกดิการปรบัตวัของหลกัจรยิธรรมของสือ่ ซึง่นกัวชิาการเรยีกปรากฎการณ์ทีส่ือ่ต้องวเิคราะห์
กรอบจริยธรรมและหาแนวทางในการปรับให้เหมาะกับโลกดิจิตอลใหม่นี้ว่า “การปฏิวัติทาง
จริยธรรม” (Revolution in ethic) โดยกรอบจริยธรรมควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่และ
อย่างไรเพือ่ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของสือ่ด้านข่าวทีต้่องมคีวามรวดเรว็ทนัต่อเหตกุารณ์ (im-
mediate) มีปฏิสัมพันธ์ (interactive) ให้บริการได้ตลอดเวลา (always on) ซึ่งจะเป็นกรอบ
สำาหรับทั้งผู้สื่อข่าวอาชีพ (professional journalists) และนักข่าวสมัครเล่น (amateurs) ใน
การใช้สื่อที่หลากแพลตฟอร์ม   
 ในการปฏิวัติของจริยธรรมสื่อ นักวิชาการมองในเชิงความแตกต่างของวัฒนธรรม
ระหว่างสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ด้วย โดยวัฒนธรรมของสื่อดั้งเดิมในเรื่องความถูกต้อง 
การตรวจสอบข้อมูลก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ ความสมดุล ความเป็นกลาง และการเป็นผู้คัดกรอง
ข่าวสาร กับวัฒนธรรมของสื่อออนไลน์ซึ่งเน้นเรื่องของความรวดเร็ว การปฏิสัมพันธ์ ความ
โปร่งใส การทำางานกับนักข่าวพลเมือง ประชาชนท่ีมีข้อมูล และการแก้ไขข้อผิดพลาดของ



วารสารอิศราปริทัศน์ 90

ข้อมูลที่เผยแพร่ไปแล้ว วัฒนธรรมสองขั้วน้ี จะมีการกำาหนดกรอบจริยธรรมเพื่อการทำางาน
บนทั้งสองสื่ออย่างไร ใช้แนวทางร่วมกัน ต่างกันอย่างไร 
 สื่ออินเทอร์เน็ตและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้อ่านในยุคดิจิตอล ผลักดันให้องค์กร
ข่าวต้องปรับตัวทั้งเชิงการปฏิบัติงาน การตลาด และการหารายได้1  นักวิชาการบางคนมอง
ว่า มผีลต่อการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมดัง้เดมิของการทำาหน้าทีส่ือ่โดยเฉพาะเรือ่งมาตราฐาน
ของความจรงิ (standards of veracity) ประเดน็คำาถามเกีย่วกบัการนยิาม “ข้อเทจ็จรงิ” บน
การส่ือสารออนไลน์ว่าเหมอืนหรอืแตกต่างจากนยิามทีเ่ป็นมาในการสือ่ข่าวบนสือ่ดัง้เดมิ และ
การตรวจสอบข้อมลู ข้อเทจ็จรงิยงัใช้แนวทางและวธิคีดิแบบเดมิได้หรอืไม่ ประเดน็นีม้ผีลกระ
ทบมากเมือ่มกีารใช้ข้อมลูจากนกัข่าวพลเมอืงหรอืผูอ่้าน (User-generated Content -UGC) 
จริยธรรมในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลก่อนมีการเผยแพร่แข่งกับความเร็วบนสื่อออนไลน์จึง
เป็นเรือ่งสำาคัญทีค่วรมกีารกำาหนดการปฏบิตัเิป็นแนวทางให้ผูส้ือ่ข่าวได้ใช้ในการตดัสนิใจก่อน
โพสต์ข้อมูลต่างๆ ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ สื่อออนไลน์ผลักดันให้องค์กรข่าวรู้สึกว่าต้องเป็น “คน
แรกทีร่ายงานข้อมลู” นัน้ๆ ทำาให้บางครัง้เกดิความผดิพลาด ทัง้ๆ ทีห่วัใจของการรายงานข่าว
และสิ่งที่คนยังต้องการจากสื่อคือ “ความน่าเชื่อถือของข้อมูล”
 นอกจากนี ้ส่ืออินเทอร์เนต็เปิดพืน้ทีใ่ห้เกดิการปฏสิมัพนัธ์ มกีารแสดงออกทางความ
คดิเหน็ต่อข่าวและเรือ่งราวต่างๆ ผ่านการแสดงความเหน็ (Comment) รวมทัง้ผูอ่้านสามารถ
เพิม่เติมข้อมลูต่างๆ เพือ่แลกเปลีย่นความคดิได้ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ข่าวและสือ่สงัคม การเปิด
พืน้ทีแ่สดงออกทีไ่ม่จำากดันีม้ข้ีอเสยีในด้านของการทำาให้มกีารแสดงออกทีร่นุแรง ไม่เหมาะสม 
เตม็ไปด้วยความเกลียดชงับนโลกออนไลน์ด้วย การจดัการกบัข้อความแสดงความเหน็ท่ีเกดิข้ึน
บนพืน้ทีข่่าวของสือ่จงึเป็นอกีหนึง่ประเดน็ทางจรยิธรรมทีแ่ต่ละสือ่ต้องวางกรอบกำาหนดการ
ใช้งาน เผยแพร่ และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านให้ชัดเจน
 เช่นเดียวกับการศึกษาของ Hermida (2009a) อธิบายไว้ว่าสื่อสังคมในรูปแบบของ 
mircoblogs เช่นทวิตเตอร์เป็นผลให้การทำางานด้านข่าวเปลี่ยนไปจากเดิม องค์กรสื่อต้องหา
วิธีที่จะใช้เครื่องมือช่องทางนี้ในการนำาเสนอข้อมูลที่สมเหตุสมผล ได้รับการตรวจสอบแล้ว
อย่างดีที่สุดต่อสาธารณะ ในขณะที่รักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณและคุณค่าของการทำาข่าว โดยสื่อ
สงัคมทำาให้มองเหน็ภาพของเรือ่งราวทีค่่อยๆ ปะตดิปะต่อขึน้มาตัง้แต่กระบวนการเกบ็ข้อมลู
ข่าว และให้บรบิทในการพฒันาข่าวทีร่อบด้านขึน้ ดงันัน้สิง่ทีจ่ำาเป็นเพิม่ขึน้มาในกระบวนการ
ทำาข่าวที่ใช้สื่อสังคมคือเรื่อง “ความโปร่งใส” (transparency) เพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ

   1Wasserman. Threats to Ethical Journalism in the New Media Age (keynote address delivered 
at a Symposium on “The Newsombudsman: Watchdog or Decoy?, 2010). แหล่งที่มา http://www.
mediaethicsmagazine.com/index.php/browse-back-issues/132-spring-2010/3919175-threats-to-
ethical-journalism-in-the-new-media-age. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2556
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ขององค์กรสื่อหรือนักข่าวในการใช้สื่อสังคมในกระบวนการสื่อข่าว (Karlsson, 2010) 
 นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยของนักวิชาการต่างประเทศหลายคนมีข้อสรุปที่คล้ายกัน
ในเรือ่งของการใช้สือ่สงัคมโดยเฉพาะทวติเตอร์ในกระบวนการสือ่ข่าว มคีวามท้าทายต่อหลกั
บรรทดัฐานของสือ่มวลชน 3 เรือ่ง ได้แก่ ประการแรกความเป็นกลาง การไม่เลอืกข้าง ประการ
ทีส่อง บทบาทการเป็นนายทวารข่าวสารผูค้ดัเลอืกและเปิดช่องทางให้ข้อมลูข่าวสารกระจาย
ไป และกำาหนดวาระสำาคัญของเหตกุารณ์ และประการทีส่าม การได้มาซึง่ข้อมลูจากแหล่งข่าว 
แหล่งข้อมูล การตรวจสอบและความโปร่งใสในที่มาของข้อมูล
 Jan Leach (2010) ระบุประเด็นทางจริยธรรมที่เน้นเรื่องของ “ความน่าเชื่อถือ” มี
ประเด็นถกเถียงในยุคของการสื่อข่าวผ่านสื่อสังคมในเรื่องการนำาเสนอข้อมูลส่วนตัวและของ
องค์กรผ่านสื่อสังคม การแสดงออกทางความคิดมีผลต่อความเป็นกลางหรือไม่ รวมถึงการให้
นักข่าวพลเมอืงมส่ีวนร่วมในการนำาเสนอข้อมลูกบัองค์กรข่าว ทำาอย่างไรให้เรือ่งราวทีน่ำาเสนอ
ไม่ใช่เป็นการนำาเสนอเรือ่งทีอ่คตหิรอืไม่สมบรูณ์ และการดแูลควบคมุข้อมลูทีน่ำาเสนอผ่านสือ่
สังคมและเว็บไซต์ทำาอย่างไร
 ประเด็นสำาคัญเรือ่งหนึง่ในการตัง้คำาถามทางจรยิธรรในการใช้สือ่สงัคมคอืเรือ่งความ
สมดุลระหว่าง “ความเร็ว” และ “ความถูกต้อง”ด้วยความเร็วของการรายงานข่าวผ่านสื่อ
ออนไลน์เพือ่ตอบสนองความต้องการในการรบัข่าวสารอย่างทันต่อเหตกุารณ์ของผูใ้ช้สือ่สงัคม
และสื่อออนไลน์ทำาให้ประเด็นในเรือ่งความถกูตอ้งเป็นปัญหาสำาคญั และหลายครั้งพบว่าเกดิ
ความผดิพลาดในการให้ข้อมลูข่าวสารเพราะความเรว็ ประเดน็ทีม่กีารศกึษากนัคอืทำาอย่างไร
ให้สามารถรกัษาความถกูต้องท่ามกลางความรวดเรว็ได้ จากการศกึษาของนกัคดิและการแสดง
ความเห็นผ่านบทความของผู้สื่อข่าวและนักวิชาการในต่างประเทศพบว่า “การตรวจสอบ
ข้อมูล” เป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำาคัญเพื่อชะลอความเร็วและเพิ่มความถูกต้องเที่ยง
ตรงของข้อมูล 
 อีกประเด็นที่มีการตั้งคำาถามทางจริยธรรมต่อบทบาทของสื่อคือเรื่องของบทบาทใน
การคัดกรองข้อมูลข่าวสารในฐานะนายทวารข่าวสาร และบทบาทในการจำาลำาดับประเด็น 
(Agenda Setting) เพราะผู้ส่ือข่าวสามารถนำาเสนอข้อมูลเองโดยไม่ผ่านกองบรรณาธิการ 
ประกอบกับความเร็วและจำานวนของข้อมูลที่ไหลอยู่ในกระบวนการสื่อข่าว มีทั้งข้อมูลจริง 
ข้อมูลหลอก ข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ รวมถึงเรื่องราวที่มีจำานวนมาก ผู้สื่อข่าวจะ
คัดเลือกจัดลำาดับความสำาคัญอย่างไร ใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินใจ ล้วนเป็นความท้าทายต่อ
จริยธรรมในกระบวนการสื่อข่าวทั้งในการหาข่าวและการเผยแพร่ข่าว
 บทบาทเรื่องนายทวารข่าวสารและการจัดวาระข่าวสารนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกข้อมลูและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของนกัข่าวและกองบรรณาธกิาร 
แต่จากเดิมที่เคยเป็นการตัดสินใจของผู้ส่งสารเท่านั้น เมื่อกระบวนการทำาข่าวรูปแบบใหม่ให้
ความสำาคัญกับการสื่อสารสองทาง มีการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่าน ทำาให้การตัดสินใจคัดเลือก
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ข่าวสารข้อมูลและจัดลำาดับความสำาคัญเพื่อนำาเสนอนั้นได้รับอิทธิพลบางส่วนจากชุมชนหรือ
กลุ่มผู้อ่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล จากการศึกษาของ AFP (2010) ท่ามกลางการไหลของ
ข่าวสารทีร่วดเรว็ซึง่เป็นผลมาจากสือ่อนิเทอร์เน็ตและเครือ่งมือสือ่สงัคม แม้ผูบ้รโิภคข่าวจะได้
รบัข่าวสารจากหลากหลายแหล่งได้อย่างรวดเรว็ แต่ผูบ้รโิภคข่าวยงัให้ความสำาคญักบัข่าวทีม่า
จากสำานักข่าวในเรื่องมาตรฐานด้านการบรรณาธิกรข่าว (Editorial decision) และความน่า
เชื่อถือจากการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง (reliability) มากกว่าความเร็ว โดยความคาดหวัง
ของผู้รับสารต่อบทบาทด้านการบรรณาธิกรข่าว (Editorial) คือการได้รับข้อมูลแบบรียลไทม์ 
(Real-time) คูข่นานกบัความน่าเชือ่ถอืและการวเิคราะห์ข่าวสารเชงิลกึ (In-depth Analysis) 
 แนวคดิเรือ่ง การรกัษาความเป็นกลาง (Impartiality) กบัการแสดงออกความคดิเหน็
ส่วนตัวของผู้สื่อข่าวเป็นอีกประเด็นที่มีการศึกษาและมีข้อถกเถียง พร้อมกับการหาคำานิยาม
ความเป็นกลางในยุคโลกดิจิตอลที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตนของตัวเองได้บนพื้นท่ีส่วนตัวท่ี
เป็นสาธารณะอย่างสื่อสังคม การเลือกรับสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ต้องการ (personalization) ของผู้
อ่าน/ผูช้มทีส่ามารถทำาได้มากเพราะส่ือออนไลน์มีลกัษณะของการเป็นพืน้ท่ีในการเลอืกเฉพาะ
ส่ิงทีต่วัเองต้องการรบัข้อมลูข่าวสาร ส่งผลให้สือ่ถูกกดดนัให้ต้องเลอืกทำาข่าวระหว่างการทำาให้
ถูกใจคนกลุ่มต่างๆ หรือการรักษาความเป็นกลางและสมดุลของข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อสังคม
มีประเด็นความขัดแย้งและเรื่องการเมือง การแบ่งฝ่ายความคิดที่ชัดเจนของสังคมในปัจจุบัน 
ทำาให้ผูส้ือ่ข่าวต้องตัง้คำาถามกบัจดุยนืเรือ่งความเป็นกลางและโดยหลกัการผูส้ือ่ข่าวควรละเว้น
จากการเสนอความเห็นส่วนตัวในประเด็นดังกล่าว (Kovach and Rosenstiel, 2007). ทั้งนี้
นักคิดหลายคนก็มองว่าธรรมชาติของสื่อออนไลน์สร้างความท้าทายต่อหลักการปฏิบัติเพื่อ
รักษาความเป็นกลาง (Robinson, 2007;Schudson and Anderson, 2008).
 นอกจากความเป็นกลาง “ความโปร่งใส”ของข้อมูลและการนำาเสนอข้อมูลเป็นสิ่ง
สำาคัญในกระบวนการสื่อข่าวบนสื่อออนไลน์เน่ืองจากข้อมูลท่ีมีจำานวนมาก การรักษาความ
น่าเชื่อถือทำาได้ด้วยการมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน การนำามาใช้ การเผยแพร่ 
การสื่อสารข้อมูลหากทำาอย่างชัดเจน โปร่งใส ทำาให้ตรวจสอบได้ ก็จะเป็นการรักษาความถูก
ต้องของข้อมูลได้ด้วย (Carlson, 2009) ซึ่งลักษณะของสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยง 
(hyperlink) การ Mention/Tag บนทวิตเตอร์และเฟซบุ๊คล้วนเป็นช่องทางที่ให้โอกาสผู้สื่อ
ข่าวอ้างองิถงึทีม่าของข้อมลูให้เกดิความโปร่งใสได้ไม่ยาก (Karlsson, 2010;Phillips, 2010). 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาทางจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมในยุค
ดิจิตอลนั้น เป็นเรื่องของการตั้งคำาถามต่อหลักจริยธรรมแนวปฏิบัติเดิมของการทำาข่าว เพื่อ
รักษามาตรฐานในเรื่องการรักษาความถูกต้อง การคัดกรองข้อมูลข่าวสาร การรายงานข่าว
ที่เป็นกลาง การสร้างการมีส่วนร่วม การเคารพผู้อื่น การไม่ละเมิดสิทธิและลิขสิทธิ์ และการ
รายงานข่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของต่อสังคม ประเด็นทางจริยธรรมเหล่านี้ถูกต้องคำาถามกับ
บรรณาธกิารและผูส้ือ่ข่าวไทยทีใ่ช้สือ่ออนไลน์และสือ่สงัคมในกระบวนการสือ่ข่าวเพือ่หาแนว 
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ทางปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างอันเป็นเลิศ (Best Practice) ในการรักษาจริยธรรมในการรายงาน
ข่าวบนสื่อออนไลน์

แนวทางปฏิบัติในการรักษาจริยธรรมการใช้สื่อออนไลน์ของสื่อในประเทศไทย
 การศึกษาในประเด็นนี้ ผู้ศึกษาทำาการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการ/หัวหน้า
ข่าวเกี่ยวกับประเด็นจรรยาบรรณในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อรวบรวมแนวทางในการตัดสิน
ใจและปฏิบัติในการใช้สื่อออนไลน์ในกระบวนการสื่อข่าวของสื่อในประเทศไทย ซึ่งสามารถ
จำาแนกแนวทางปฏิบัติและข้อกังวลต่อจรรยาบรรณในการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมใน
กระบวนการสือ่ข่าวแยกเป็น 2 กระบวนการได้แก่ กระบวนการในการหาข่าว (News Gather-
ing) และกระบวนการในการเผยแพร่ข่าว (News Reporting and Distribution) ซึ่งทั้งสอง
กระบวนการมปีระเดน็หลกัปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบับทบาทหน้าทีแ่ละจรยิธรรมในการนำาเสนอ
ข่าวอยู่ 5 เรื่องคือ 
 1. ประเด็นจริยธรรมในการรักษาความถูกต้อง
 2. บทบาทนายทวารข่าวสารและการจัดความสำาคัญของประเด็นสังคม 
 3. การรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใสของข้อมูล
 4. พื้นที่ส่วนตัวกับสาธารณะ และจุดยืนในการแสดงความคิดเห็น 
 5. หน้าที่ในการ “ประสานสังคม” ใช้สื่อออนไลน์ไม่สร้างความขัดแย้ง

1. ประเด็นจริยธรรมในการรักษาความถูกต้อง (Accuracy) 
 การปฏิบัติงานในกระบวนการการหาข่าวคือกระบวนการที่ผู ้สื่อข่าวและกอง
บรรณาธิการสืบค้นหาข้อมูล การหาแหล่งข่าว การคิดและคัดเลือกประเด็นข่าวที่จะนำาเสนอ
ในฐานะนายทวารข่าวสาร และด้วยลักษณะของสื่อออนไลน์ที่เป็นการสื่อสารสองทางจึงมี
ส่วนของการสร้างการมส่ีวนร่วมกบัผูร้บัสารเพิม่ขึน้อกีกระบวนการในขัน้ตอนการหาข่าวโดย
เป็นกระบวนการที่ผู้ส่ือข่าวตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ การสร้างชุมชนผู้อ่าน และการดึงผู้อ่านเข้าสู่
กระบวนการสือ่ข่าวในฐานะผูใ้ห้ข้อมลูและร่วมทำาข่าว ในกระบวนการน้ีประเดน็ทางจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพสื่อประกอบด้วย 2 ประเด็นคือ
 1. ประเด็นเรื่องการรักษาความถูกต้องในการหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์และสื่อ

สังคมท่ามกลางธรรมชาติของสื่อที่มีความรวดเร็วและผู้รับสารต้องการรับสาร
จากสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

 2. ประเด็นเรื่องการคัดกรองข่าวสารข้อมูลในฐานะนายทวารข่าวสาร ใน
กระบวนการส่ือข่าวที่ใช้สื่อสังคมและสื่อออนไลน์ในการรายงานข่าวน้ัน ผู้สื่อ
ข่าวต้องทำาหน้าที่เป็นนายทวารข่าวสารท่ีมากกว่าเดิม เพราะข้อมูลท่ีไหลอยู่
ในระบบการสื่อสารจำานวนมาก ความหลากหลายของช่องทางที่มาของข้อมูล 
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ทำาให้ต้องมีการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้น
 การใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมในกระบวนการหาข่าว (News Gathering) นั้น มี
การปฏิบัติอยู่ 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นการติดตามหาข้อมูลประเด็นข่าวจากกระแส
ความเป็นไปบนสือ่ออนไลน์และสือ่สงัคม ทัง้จากแหล่งข่าวและจากชมุชนออนไลน์ทัว่ไป และ
นำาข้อมูลหรือประเด็นข่าวมาพัฒนาต่อยอดสู่การรายงานข่าว ลักษณะนี้เป็นเพียงการติดตาม
และหาประเด็น ซึ่งเมื่อได้ทิศทางของข่าวหรือเรื่องราวที่คนในสังคมสนใจแล้ว ผู้สื่อข่าวจะนำา
เก็บข้อมูลเพิ่มและรายงานเป็นข่าว การตรวจสอบความถูกต้องเป็นการเช็คข้อมูลที่ได้เพื่อคัด
กรองประเด็นทีจ่ะนำามาต่อยอด รวมถงึตรวจสอบข้อเทจ็จรงิของข้อมลูก่อนการนำามารายงาน
เป็นข่าว ลกัษณะทีส่องคอืการนำาวตัถดุบิจากสือ่ออนไลน์และสือ่สงัคมมาใช้ในการรายงานข่าว 
เช่น ความคดิเหน็ ภาพถ่าย คลปิวดิโีอ เป็นต้น การรกัษาความถกูต้องคอืการตรวจสอบว่าเป็น 
“ของจริง” และหาที่มาที่ไปของเรื่องเพื่ออธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจต่อเหตุการณ์
เพื่อป้องกันความสับสน บิดเบือน และการชี้นำาประเด็นที่ผิดพลาดต่อสังคม 
 ทัง้นี ้ในการปฏบิตังิานเพือ่รกัษาความถกูต้องของข้อมลู ผูส้ือ่ข่าวต้องใช้วจิารณญาณ
และประสบการณ์ในการตัดสินใจซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี แต่หลักสำาคัญคือการตรวจ
สอบช้อมูลให้รอบด้าน มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ใช้เทคโนโลนีและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการ
ตรวจสอบข้อมูล และการนำาข้อมูลจากส่ือสังคมและสื่อออนไลน์ไปใช้ต้องรอบคอบ ต่อยอด
ประเด็น ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลักปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบข้อมูล (Verification) 
ที่บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวยึดปฏิบัติเป็นหลักได้ดังนี้

ประเด็น วิธีการ

แหล่งข่าว -  การเลือกแหล่งข่าว ต้องติดตามเขาก่อน ดูการสิ่อสาร ดูการนำาเสนอข้อมูลของเขาว่าน่าเชื่อ
ถือหรือไม่ การอ่าน TL/การตรวจสอบโปรไฟล์ ถ้าน่าเชื่อถือและมีตัวตนก็เก็บเป็นแหล่งข่าวได้ 
หากวิธีการนำาเสนอข้อมูลไม่น่าเชื่อถือและอ้างอิงไม่ได้ ก็ไม่ใช่แหล่งข่าวที่

-  เมื่อเลือกแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แล้ว ควรจัดกลุ่มของแหล่งข่าวให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกใน
การติดตามประเด็นและติดต่อเมื่อมีเหตุการณ์

- เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นติดตามแหล่งข่าวทุกวิธีทางเพื่อช่วยในการให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบ
ได้ ต้องติดต่อให้หลากหลาย และให้ได้ข้อมูลที่กระจ่างที่สุด หากยังมีข้อสงสัยก็ต้องหาคำาตอบ
ให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจนำาเสนอ

- การตามสื่อต่างๆ ก็ต้องเลือกและรู้เบื้องหลังว่าเป็นสื่อประเภทเป็นกลาง หรือเลือกข้างที่มีการ
จัดชุดข้อมูลใน การนำาเสนออยู่ทิศทางเดียว ซึ่งเราก็ต้องเลือกที่จะอ่านตามข้อมูลเพื่อดูประเด็น
หรือเอาข้อมูลมาใช้
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ประเด็น วิธีการ

แหล่งข่าว -  การเลือกแหล่งข่าว ต้องติดตามเขาก่อน ดูการสิ่อสาร ดูการนำาเสนอข้อมูลของเขาว่าน่าเชื่อ
ถือหรือไม่ การอ่าน TL/การตรวจสอบโปรไฟล์ ถ้าน่าเชื่อถือและมีตัวตนก็เก็บเป็นแหล่งข่าวได้ 
หากวิธีการนำาเสนอข้อมูลไม่น่าเชื่อถือและอ้างอิงไม่ได้ ก็ไม่ใช่แหล่งข่าวที่

-  เมื่อเลือกแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แล้ว ควรจัดกลุ่มของแหล่งข่าวให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกใน
การติดตามประเด็นและติดต่อเมื่อมีเหตุการณ์

- เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นติดตามแหล่งข่าวทุกวิธีทางเพื่อช่วยในการให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบ
ได้ ต้องติดต่อให้หลากหลาย และให้ได้ข้อมูลที่กระจ่างที่สุด หากยังมีข้อสงสัยก็ต้องหาคำาตอบ
ให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจนำาเสนอ

- การตามสื่อต่างๆ ก็ต้องเลือกและรู้เบื้องหลังว่าเป็นสื่อประเภทเป็นกลาง หรือเลือกข้างที่มีการ
จัดชุดข้อมูลใน การนำาเสนออยู่ทิศทางเดียว ซึ่งเราก็ต้องเลือกที่จะอ่านตามข้อมูลเพื่อดูประเด็น
หรือเอาข้อมูลมาใช้

ประเด็น วิธีการ

การตรวจสอบข้อมูล - ข้อมูลจากสื่อทางเลือกประเภทที่เลือกข้าง ติดตามให้รู้ข้อมูลความเป็นไป นำาไปตรวจสอบข้อ
เท็จจริงโดยดูจากสื่ออื่นๆ และหาข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นประกอบด้วย

- เช็คข้อมูลกับนักข่าวในสายและในพื้นที่
- ตรวจสอบภาพและคลิปโดยการใช้เทคโนโลยี การใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกิดข้องให้ความ

เห็นว่า “ของจริง” หรือ “สร้างขึ้น” หาต้นต่อแหล่งที่มาของภาพและคลิปเพื่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย

การเผยแพร่ -  ประมวลข้อมูล สรุปเพื่อนำามาเผยแพร่อีกครั้งเมื่อมั่นใจในความถูกต้องแล้วโดยให้การอ้างอิงถึง
แหล่งที่มาของข้อมูล

-  หาข้อมูลประกอบที่รอบด้าน แล้วนำาเสนอแบบต่อยอดประเด็น อธิบายประเด็น ไม่ใช่แค่เอา
ข้อมูลจากออนไลน์มานำาเสนอเลย

-  ถ้าข่าวต้องการความเร็วจะรายงานข้อเท็จจริงและทิ้งท้ายให้ติดตามความคืบหน้าต่อ ข้อมูลใด
ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องบอกชัดเจน เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมต้องรีบปรับปรุงเนื้อหาและเผยแพร่ทุก
ช่องทางเพื่อให้รู้ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว

- ระวังเรื่องการใช้ภาษา โดยเฉพาะพาดหัว ต้องใช้คำาที่ดึงดูด แต่ต้องเป็นการพูดถึงข้อเท็จจริง 
ข้อมูล ไม่ใช่ข้อความที่แสดงความเห็นหรือความรู้สึก

- การใช้ภาษาบนทวิตเตอร์ระวังเรื่อง “การตัดความ” “การสรุปความ” และการ “แปลภาษา” 
ต้องให้ตรงประเด็น เก็บข้อมูลได้ไม่บิดเบือน แต่ตัดถอนข้อความที่เร้าอารมณ์และข้อความที่
อาจสร้างความเข้าใจผิด

การใช้ข้อมูล 
จากผู้ใช้สื่อ  

(User-generated 
Content)

-  ข้อความและมีรูปประกอบก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้น ถ้าไม่มีหลักฐาน เช่น รูปภาพยืนยันก็ตามอ่าน
เฉยๆ เพื่อดูประเด็น แต่จะยังไม่เผยแพร่ต่อ 

-  นักข่าวพลเมืองนั้นอยู่ในเหตุการณ์จริง ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนั้นเกิดจริงก็สามารถนำามาใช้ได้ 
-  ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จากเจ้าหน้าที่รัฐ จากผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดทุก

ส่วนในวัตถุดิบนั้น 
-  กระบวนการตรวจสอบที่ทำางานร่วมกันระหว่างผู้สื่อข่าวและคนในกองบรรณาธิการ เพราะ

ตรวจสอบคนเดียวเวลาไม่พอ ตกหล่นได้ การทำางานเป็นทีมในการตรวจสอบช่วยทำาให้เร็วและ
แม่นยำามากขึ้น พร้อมกับมีการถกกันในการตัดสินใจทำาให้มีมิติในการคิดและเลือกเพิ่มขึ้น

การแก้ไขข้อมูล - การแก้ไขข้อมูลต้องทำาทันที มีการระบุว่าคือการแก้ไข การแก้ไขบนทวิตเตอร์ถ้าสามารถ 
Mention ถึงคนที่ RT ได้ให้ทำา ถ้าไม่ได้ก็ให้แก้ไขและแจ้งให้ชัดเจนว่าคือการแก้ เช่น ระบุคำาว่า 
Correction หรือ แก้ไข เป็นต้น

- การแก้ไข เพิ่มเติม อัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ ทำาในข่าวเดิมที่ทำาไว้แล้ว เพื่อที่ว่าเมื่อกดลิงค์มา
จากที่อื่นจะได้รับข้อมูลที่แก้ไขแล้ว มีการประกาศการแก้ไขด้วย เพื่อให้ทราบด้วยทั่วกัน

ตารางสรุปแนวปฏิบัติในการรักษาความถูกต้องในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
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 ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร (News Distribution) บนสือ่ออนไลน์และสือ่
สังคมออนไลน์ สิง่ทีผู่ส้ือ่ข่าวและบรรณาธกิารข่าวให้ความสำาคญัมาเป็นอนัดบัแรกคอื ความถูก
ต้อง เพราะการรายงานข่าวนัน้ต้องเป็นการสร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจต่อประเดน็เรือ่งราว
ทีถ่กูต้อง อันจะเป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอืต่อผูส้ือ่ข่าวและองค์กรข่าว และเกดิประโยชน์ต่อ
ผู้รับสาร เป็นแกนหลักของจริยธรรมในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งนี้ เรื่องความถูกต้องในการเผย
แพร่ข้อมูลข่าวนั้น ประกอบไปด้วย
 1. ความถูกต้องของข้อมูล “ตรวจสอบ” และ “แก้ไข” เพื่อให้ถูกต้องมากที่สุด
 ในมิติของความถูกต้องและความรวดเร็ว ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวให้ความ
สำาคญักบัความถกูต้องมาก่อนความเรว็ และเน้นว่า การสนใจเรือ่งความเรว็จากการใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์นัน้ลดลงกว่าระยะแรกทีม่กีารใช้งาน แต่หนัมาเน้นให้ความสำาคญัว่าต้องชะลอข้อมลู
เพือ่ความถกูต้องมากขึน้ ความถกูต้องสำาคัญแม้ต้องแข่งขันกบัสำานักอ่ืนๆ เพราะถ้านำาเสนอผดิ
พลาดแล้วมันอาจจะไปไกล ถึงลบแต่มีคนเอาข้อความไปเผยแพร่ต่อแล้ว ก็เกิดความเสียหาย 
แก้ไขยาก ทั้งบนสื่อสังคมและเว็บไซต์จึงเน้นช้าดีกว่าผิดพลาด
 2. ภาษา องค์ประกอบในข่าว รูปแบบการนำาเสนอต้อง “ถูกต้อง” 
 ในส่วนของความถูกต้องในรูปแบบการนำาเสนอ สิ่งที่สำาคัญประการแรกคือ ภาษาใน
การสื่อสารนอกจากนี้ ในส่วนของ The Nation ที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็ต้องพยายามแปลให้
ตรงที่สุด บนทวิตเตอร์เวลาที่ทวิตรายงานข่าวก็ต้องระวังเรื่องภาษาด้วยเช่นกัน บางทีก็เป็น
ข้อจำากัดของภาษา เช่นความแตกต่างระหว่างการใช้คำาท่ีความหมายใกล้เคียงกันก็เป็นสิ่งท่ี
ต้องระวัง
 ความถูกต้องทางภาษายังหมายถึงการใช้คำา ตัดคำา รูปประโยคที่ชัดเจนและไม่สร้าง
ความสบัสนหรอืการตคีวามทีอ่าจบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิได้ ต้องไม่ใช้ข้อความทีเ่ป็นอารมณ์ความ
รูสึ้กจนทำาให้เป็นการชกัจงูความคดิ ความรูส้กึ การเลอืกใช้คำาเพือ่รกัษาความหมายทีส่มบรูณ์
แต่ส่ือสารได้กระชบัเป็นเรือ่งท้าทายของการสือ่สารบนสือ่ออนไลน์ ทีต้่องการความเรว็ และมี
พื้นที่จำากัดในบางสื่อ เช่น บนทวิตเตอร์ เป็นต้น
 3. ผิดแล้วต้อง “แก้ไข” ให้ชัดเจนและเป็นระบบ
 ทั้งนี้นอกจากความถูกต้องตั้งแต่ตอนเผยแพร่แล้ว การแก้ไขความผิดพลาดให้ถูก
ต้องก็เป็นสิ่งสำาคัญในการสื่อสารบนสื่อออนไลน์และสื่อสังคม เนื่องจาก สื่อประเภทนี้อยู่คง
ทนในโลกออนไลน์ ในขณะเดียวกันการถูกนำาไปเผยแพร่ต่อทำาได้ง่าย กระจายข้อมูลได้ในวง
กว้าง หากมีการรายงานข่าวที่ผิดพลาดแล้วไม่มีระบบของการแก้ไขที่เหมาะสมจะได้ทำาให้สื่อ
กลายเป็นผู้ที่สร้างความเข้าใจผิดในสังคม การแก้ไขความผิดพลาดก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจาก
ข้อมูลถูกเผยแพร่ต่ออย่างรวดเร็วทั้งการแชร์และการรีทวิต สารท่ีไปถึงเครือข่ายคนจำานวน
มากทำาให้การแก้ไขไม่อาจทำาได้กับคนที่รับสารไปแล้วทั้งหมด แต่ก็ยังเป็นสิ่งจำาเป็นที่ผู้สื่อ
ข่าว กองบรรณาธกิารต้องมวีธิกีารแก้ไขข้อมลูทีล่ดปัญหาความเข้าใจผดิได้น้อยทีส่ดุ ตวัอย่าง  
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กรชนก รักษาเสรี บรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ The Nation ใช้วิธีการสื่อสาร
กับผู้ที่ติดตามเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดโดยตรงเพื่อให้ครอบคลุมการแก้ไขมากที่สุด
 “ถ้าเกิดว่าผิดพลาด เราก็จะเข้าไปดวู่ามีใครรทีวตีของเราบ้าง หรอืแชร์ให้คนอืน่ว่า เรา
ก็จะเริ่มต้นคือ 1. เขียนแก้ไขข้อมูลพร้อมระบุในข้อความว่า ‘correction’ เพื่อให้เห็นชัดเจน
ว่ามีการแก้ไขข้อผิดพลาด และลบข้อความเก่าที่ผิดพลาดออก 2. ไล่ดูว่ามีใครรีทวีดหรือกด
ชื่นชอบบันทึกข้อความเก็บไว้ดูบ้าง ทำาการส่งเมนช่ันถึงและบอกข้อมูลแก้ไขที่ถูกต้องให้ วิธี
นี้สามารถทำาได้หากจำานวนคนรีทวิตไม่มาก และท่ีต้องทำาเพราะถ้าเขารีทวิตอันผิดไปแล้วก็
เท่ากับเผยแพร่สิ่งที่ผิดจะได้แก้ไขเช่นกัน” 
 ด้าน ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศและโปรดิวเซอร์ข่าว สถานีโทรทัศน์ไทย 
พีบีเอส บอกว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดต้องขออภัยทันทีพร้อมแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง ถึงแม้อาจ
ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เห็นข้อความที่แก้ไขก็ต้องรีบแก้ เพื่อให้เกิดความสับสนต่อข้อมูลน้อยที่สุด 
และสำาราญ สมพงษ์ รักษาการ หัวหน้าโต๊ะข่าว เว็บไซต์คมชัดลึก “ในแก้ไขหรืออัพเอทข้อมูล
นั้นจะทำาบนเว็บไซต์เลย ไม่ได้มีการแจ้งผู้อ่านว่ามีการอัพเดท แก้ไข เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเป็น
ข่าวที่มีความผิดพลาด มีผลกระทบ ก็ต้องมีการพาดหัวแจ้งขอโทษและแก้ไข”

2. บทบาทนายทวารข่าวสารและการจัดความสำาคัญของประเด็นสังคม (Gatekeeper 
and Agenda Setting
 บทบาทหน้าทีข่องผูส้ือ่ข่าวในฐานะการเป็นนายทวารข่าวสารทีต้่องทำาหน้าทีใ่นการ 
กรองข้อมูล คัดเลือกข้อมูลและ จัดลำาดับความสำาคัญในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และ
สื่อสังคม ผู้สื่อข่าวต้องทำาหน้าที่ของการเป็นนายทวารข่าวสารมากข้ึน ใช้วิจารณญาณตาม
หลักจริยธรรมการสื่อข่าวที่ดีตามกรอบเดิมในการปฏิบัติสื่อดั้งเดิม (traditional media) 
แต่เนื่องจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมมีลักษณะเฉพาะในการท่ีสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ สร้าง
และเชื่อมโยงเครือข่ายได้ รวมถึงมีข้อมูลที่หลากหลายจำานวนมากในวงจรการสื่อสาร ตลอด
จนการที่ผู้สื่อข่าวสามารถตัดสินใจเลือกและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมได้โดยไม่ผ่านกอง
บรรณาธิการ ทำาให้การทำาหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยความเข้าใจทางด้านเทคนิควิธีเฉพาะใน
การตรวจสอบข้อมูลเพื่อคัดกรองโดยละเอียดด้วย ประเด็นสำาคัญในการตัดสินใจในการคัด
เลือกประเด็นข่าวบนสื่ออออนไลน์คือ ความเร็ว ความสดใหม่ ทำาหน้าที่เป็นผู้อธิบายเรื่องราว
และสร้างความเข้าใจที่มากขึ้น 
 การคัดกรองข่าวสารและจัดลำาดับนอกจากจะใช้หลักของคุณค่าข่าว ยังต้องมีเกณฑ์
ในการคัดเลือกเพื่อกรองข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้งานในการรายงานข่าวด้วย การจับกระแส
จากสื่อสังคมซึ่งมีเรื่องราวมากมาย ผู้สื่อข่าวเสนอหลักวิธีในการคิดดังนี้
 - “ใช้หลักผลกระทบ” ดูว่าข้อมูลน้ันมีผลกระทบอย่างไร มีประโยชน์มากน้อย

แค่ไหน เป็นหน้าทีท่ีต้่องรกัษาประโยชน์นัน้ไว้ หลกันีส้ามารถใช้ในการตดัสนิใจ
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เมือ่ต้องพจิารณาระหว่างความสุม่เสีย่งต่อการหลดุกรอบจรรยาบรรณาและการ
เพิ่มจำานวนยอดวิวของเว็บไซต์ข่าว ผลกระทบดูทั้งว่า ข่าวนั้นมีประโยชน์หรือ
ไม่ถ้านำาเสนอ ข่าวนั้นถ้านำาเสนอจะส่งผลต่อเน่ืองอย่างไร มีวิธีการในการนำา
เสนออย่างไรที่จะให้ผลที่เกิดขึ้นเป็นการเปิดประเด็นที่มีประโยชน์ในสังคม

 - การคัดเลือกข่าว ยึดหลักความสดใหม่เป็นสำาคัญ และโดยส่วนตัวเน้นข่าวที่ 
“ทำา” ด้วยตวัเอง หมายความว่า ใช้สือ่สงัคมเป็นการหาทิศทาง กระแส ประเดน็
ได้ แต่ต้องมกีารเกบ็ข้อมลูเพ่ิม สมัภาษณ์เพิม่ เลอืกข้อมูลจากการตรวจสอบแล้ว
ด้วยตวัเอง เลอืกข่าวทีผ่่านกระบวนการทำาข่าวด้วยตวัผูส้ือ่ข่าวเองนำาเสนอเป็น
หลัก ข้อมูลจากสื่อสังคมที่ตรวจสอบแล้วเป็นส่วนประกอบในข่าว

 - การคัดเลือกข้อมูลข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์คัดเลือกจากประเด็นท่ีมีความ
สำาคัญและเป็นสิ่งที่คนดู/คนอ่านควรรู้โดยบทบาทควรเป็นผู้อธิบายเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่มากขึ้น ทำาโดยให้ข้อมูลที่รอบด้านมากที่สุด อธิบายให้ WHY & 
HOW มากกว่าแค่รายงานว่าอะไรเกิดขึ้น

 - ถ้าต้องเล่นข่าวทีเ่สีย่งกจ็ะตรวจสอบให้ดท่ีีสดุก่อน เพราะต้องรบัผดิชอบผลของ
การกระทำา ส่วนถ้าเป็นข่าวทีข่ดัแย้ง มข้ีอพพิาทมาก กองบก.มหีลกัให้ใช้ข้อมลู
ที่ผ่านการตรวจสอบจากกองบก.ขององค์กรเท่านั้น

 - ความผิดพลาดบนสื่อออนไลน์มักเกิดจากการกลัว “ตกข่าว” การแก้ไขปัญหา
คอื “การต่อยอดประเดน็” การรายงานช้า แต่มข้ีอมลูทีค่รบถ้วน มปีระเดน็ต่อ
เนื่อง มีการให้ข้อมูลเชิงอธิบาย มีแหล่งข่าวหลายด้านประกอบ แม้ข่าวจะช้าก็
ถือว่าให้มิติที่สมบูรณ์กว่า น่าเชื่อถือกว่า

3. การรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใสของข้อมูล (Objectivity and Transpar-
ency)
 ในเรื่องของการรักษาความเป็นกลางน้ัน ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการมองว่า “ความ
เป็นกลาง” ควรถกูนยิามใหม่และอธิบายให้ชดัเจน ความเป็นกลางมใิช่การละเว้นการนำาเสนอ 
ความเป็นกลางมใิช่การห้ามนำาเสนอเรือ่งผดิของผูก้ระทำาผดิอย่างเปิดเผยจนเหมอืนเข้าข้างอกี
ฝ่ายทีโ่จมต ีความเป็นกลางหมายถงึการให้พืน้ทีข่องทกุคนและรายงานตามข้อเทจ็จรงิให้ตรง
กับสิ่งที่เกิดขึ้น รอบด้าน ครบถ้วนให้ได้มากที่สุด และในการรักษาความเป็นกลางที่สำาคัญคือ 
“ความโปร่งใส” ของข้อมลู ทีม่าของข้อมลู และรปูแบบการนำาเสนอข้อมลูทีช่ดัเจนไม่บดิเบอืน 
การคดัเลือกข้อมลูในการนำาเสนอต้องพจิารณาถึงผลของการนำาเสนอ การไม่สร้างความขัดแย้ง
เพิ่มเติม แต่ก็ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงที่สังคมควรรับทราบ
 จากความเหน็ของบรรณาธกิารและผูส้ือ่ข่าว ประมวลความคดิได้ว่าในการรกัษาความ
เป็นกลางนั้น มีหลักในการปฏิบัติคือ 
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 - การรักษาความเป็นกลางในการเผยแพร่ข้อมูล การนำาเสนอสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดพูด ต้องอ้างอิงที่มา ต้องสรุปใจความสำาคัญ ดัดถอนข้อความสร้างความขัด
แย้ง

 - นำาเสนอฝ่ายหนึ่งแล้วควรมีการนำาเสนออีกฝ่ายประกบในเวลาที่ใกล้เคียงกัน
เพื่อให้การรับข้อมูลเป็นไปพร้อมๆ กัน เปิดพื้นที่ให้พร้อมกันทุกฝ่าย

 - ถ้าเป็นการให้ข้อมลูเพิม่เตมิ ขยายความ หรอืแสดงความเหน็ต่อสิง่ทีแ่หล่งข่าว
พดูหรอืต่อข้อมลูใด ต้องระบ ุ“personal” หรอื “ความเหน็ส่วนตวั” ให้ชดัเจน

 - การวเิคราะห์ทำาได้แต่ต้องบนพืน้ฐานข้อมูล ส่วนมากการให้เบ้ืองหลงัข้อมูลข่าว
บนสื่อสังคมจะมีประโยชน์ต่อการสร้างความสมดุลของข่าวได้

 - เน้นการนำาเสนอข้อเท็จจริง ถ้าเป็นสิ่งที่ต้อง “เปิดโปง” แม้จะดูเหมือน
ว่าเป็นการโจมตีฝ่ายหนึ่ง แต่ถ้ามีข้อมูลหลักฐานที่เพียงพอ และพิจารณา 
“ประโยชน์” ของสังคมแล้ว ก็ควรนำาเสนอ 

 - ความเป็นกลางไม่ใช่การละเว้นนำาเสนอ หรือนำาเสนอแบบ “PingPong Jour-
nalism” คอืเอาววิาทะมาต่อกนั แต่เป็นการสร้างความสมดลุด้วยการอธบิายที่
รอบด้าน ต้องรู้จักสังเคราะห์ข้อมูลนำาเสนอ ไม่ใช่แค่คัดเลือกข้อมูลมานำาเสนอ

 - การเลี่ยงใช้คำาที่มีลักษณะของคำาตัดสินและต้องคงข้อเท็จจริงของข้อมูลให้ได้
ครบถ้วน

4. พื้นที่ส่วนตัวกับสาธารณะ และจุดยืนในการแสดงความคิดเห็น (Personal or Public 
Space)
 ในการใช้สื่อสังคม (Social Media) มีประเด็นท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ช้ีถึงข้อถกเถียงท่ียัง
ไม่มีทิศทางในการตัดสินใจปฏิบัติระหว่างการเป็นพื้นท่ีส่วนตัวกับพื้นท่ีสาธารณะ เน่ืองจาก
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานที่นำาเสนอข้อมูลสู่ผู้ติดตามจำานวนมาก บางคนมอง
ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นพื้นที่ส่วนตัวท่ีสามารถแสดงออกความคิดได้เต็มท่ี แต่บางคนก็มอง
ว่ามีความคาบเกี่ยวที่ยังต้องระวังต่อการนำาเสนอข้อมูลเพราะผู้สื่อข่าวต้องปกป้องความน่า
เชื่อถือของแบรนด์องค์กรของตัวเองด้วย 
 สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองสำานักข่าวเนชั่น ไม่เห็นด้วยที่ 
ผูส้ือ่ข่าวจะแสดงจุดยนือย่างเปิดเผยหรอืแสดงความคดิเหน็สดุโต่งต่อประเดน็ทางสงัคม เพราะ
จะกระทบต่อคุณค่าข่าวและความน่าเชื่อถือของผู้สื่อข่าว เช่นเดียวกับ ณัฏฐา โกมลวาทิน  
ผู้ประกาศและโปรดิวเซอร์ข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่มองว่า ผู้สื่อข่าวต้องมองในระยะ
ยาวมากกว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้า และการรักษาบทบาทในการวางตัวให้เป็นกลางจะมี
ประโยชน์ในการรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือมากกว่า
 นรินัดร์ เยาวภาว์ ผูด้แูลเวบ็ไซต์ เอเอสทวีีผูจั้ดการออนไลน์บอกว่า ผูจั้ดการจัดการ
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กบัประเดน็เรือ่งพืน้ทีส่าธารณะและส่วนตวับนสือ่สงัคมโดยการทีม่กีารใช้บญัชชีือ่ขององค์กร 
แต่ไม่มีนโยบายให้นักข่าวใช้สื่อสังคมที่มีชื่อขององค์กรพ่วงท้ายออกไป คือเราต้องการที่จะ
ให้การนำาเสนอข่าว เสนอผ่านทางเว็บไซต์เป็นหลัก เพราะโดยเทคโนโลยี เว็บไซต์ก็สามารถ
นำาเสนอได้เร็วอยู่แล้ว ก็คือมันเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน และข่าวที่นำาเสนอทางเว็บไซต์
จะเป็นข่าวที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผ่านกองบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวแล้ว

5. หน้าที่ในการ “ประสานสังคม” ใช้สื่อออนไลน์ไม่สร้างความขัดแย้ง
 ในภาวะที่สังคมมีการขัดแย้งทางการเมือง และการแบ่งขั้วความคิดเป็นฝ่าย ด้วย
ความเร็วและลักษณะของการสร้างเครือข่ายเป็นวงกว้าง รวมถึงการแพร่ของข้อมูลจำานวน
มาก หลากหลายและรวดเร็วทำาให้สัมภาษณ์ทุกคนมองถึงจริยธรรมการใช้สื่อออนไลน์และ
สือ่สงัคมทีอ่าจส่งผลต่อการสร้างความขดัแย้งหรอืไม่ และทำาอย่างไรจะสามารถรกัษาบทบาท
หน้าทีใ่นการเป็นผู้ประสานสังคมซึง่เป็นหนึง่ในจรยิธรรมอนัพงึปฏบิตัใินฐานะสือ่มวลชน ผูใ้ห้
ข้อมลูแสดงความเหน็ว่า ความถกูต้องและการยดึม่ันใจการรายงานข้อเท็จจรงิท่ีตรวจสอบแล้ว
อย่างรอบด้าน สมดุลจะช่วยลดความขัดแย้งได้
 กรชนก รักษาเสรี บรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ The Nation เน้น
เรื่อง “ความโปร่งใส” ของข้อมูล ทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล การอ้างอิงคำาพูด การใช้ภาษาใน
การรายงานข่าวต้องชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับเปลี่ยนภาษารายการที่เป็นกลางแต่ไม่
บิดเบือนความหมาย เพือ่ลดถอนอารมณ์ทีร้่อนแรงของข้อความลง หรอืการใช้รปูและกราฟฟิก
ถ้าทำาให้เกิดการสะเทือนอารมณ์ คือผู้สื่อข่าวต้องทำาหน้าที่สำาคัญในการ “คัดกรอง” สารให้
เหมาะสมก่อนเผยแพร่เสมอ 
 เอกสุภา วงษ์แก้วจันทร์ บรรณาธิการเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ มองว่าถ้านักข่าวตั้ง
ข้อสงสัยความไม่โปร่งใส คุณต้องมีข้อมูล ต้องทำาข่าวสิบจึงจะถูกต้อง แต่ถ้าคุณใช้ข้อกล่าวหา
ของอีกฝ่ายมาโจมตีอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างนี้ไม่ถูกต้อง ถ้าเราเสนอข้อเท็จจริงจะไม่มีใครมาเอาผิด
เราได้”
 ภัทราพร ตั้นงาม ผู้สื่อข่าว ไทยพีบีเอส อธิบายว่า ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง 
การใช้ สือ่สงัคมมหีลกัการ คอืหนึง่-ต้องตระหนกัว่า ความขดัแย้งของมนษุย์ เป็นเรือ่งปกต ิดงั
นั้นจึงอย่าตกใจ อย่าปิดบังซ่อนเร้นความขัดแย้ง ตรงกันข้าม (ถ้าเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ) 
ต้องพยายามตแีผ่ให้กระจ่างทีส่ดุ สอง-ต้องตระหนกัว่า การค้นหาความจรงิอย่างถงึทีส่ดุ เป็น
เรือ่งสำาคญัพืน้ฐานของการบรหิารจดัการความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สาม-ต้อง
ยืนอยู่กับ “ข้อเท็จจริง”ของข้อมูล ไม่ใช่ยืน “เป็นกลาง”ระหว่างคู่ขัดแย้ง สี่-ต้องเคารพสิทธิ
เสรภีาพของพลเมอืง ตามหลกัประชาธิปไตย ห้า-ต้องเคารพหลกัสทิธมินษุยชน (ซึง่ครอบคลมุ
หลักศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์) หก-ต้องเคารพหลกัความเป็นอสิระของผูป้ระกอบวชิาชีพสือ่ 
นั่นคือต้องไม่กระทำาตนในฐานะบุคคลากรสังกัดฝ่ายคู่ขัดแย้ง เพราะการดำารงตนอย่างอิสระ 
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และค้นหา นำาเสนอความจริงอย่างถึงที่สุด และเที่ยงธรรม ย่อมมีพลังที่สุด    

สร้างกรอบจริยธรรมและแนวปฏิบัติเป็นแนวทางรักษาจรรยาบรรณ
 จากการศึกษาแนวปฏบิตัขิองบรรณาธกิารและผูส้ือ่ข่าวในการรกัษาจรยิธรรมในการ
ใช้สื่อออนไลน์สรุปได้ว่า หลักในการรักษาจรรยาบรรณของผู้สือข่าวน้ันมาจากกระบวนการ
พิจารณาตามหลักจริยธรรมหรือสามัญสำานึกในการทำาข่าวท่ีผู้สื่อข่าวใช้ประสบการณ์และ
วิจารณญาณในการตัดสินใจมากกว่าการยึดถือหรือดูแนวทางจากกรอบแนวปฏิบัติการใช้สื่อ
สังคมและสื่อออนไลน์ที่มีอยู่ โดยผู้ปฏิบัติมองว่าหลักจริยธรรมการใช้สื่อก็ใช้ร่วมกันกับหลัก
การของส่ือด้ังเดิมได้ ดังนั้นในเรื่องการตัดสินใจท่ีเป็นจริยธรรมพื้นฐานจึงไม่ใช้เรื่องท่ีเป็น
ปัญหาของส่ือ แต่ประเด็นปัญหาทางจรยิธรรมทีเ่กดิข้ึนมาจากเทคนิคการใช้งานสือ่ท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะ บทบาททีเ่ปลีย่นแปลงไปเมือ่กระบวนการสือ่ข่าวเปลีย่น และแรงกดดนัจากการรกัษา
ผลประโยชน์เชงิธรุกจิและการตลาดขององค์กรด้วย ทัง้นีห้ากมกีารกำาหนดรปูแบบของกรอบ
จรยิธรรมและคูม่อืแนวปฏบิตัทิีม่คีวามชัดเจนเป็นแนวทางในการตดัสนิใจและประยกุต์ใช้ได้ใน
สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนักจ็ะเป็นหนึง่แนวทางในการช่วยให้ผูป้ฏบิตัสิามารถรกัษาจรยิธรรม
สื่อ 
 โดยภาพรวมผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการท่ีให้สัมภาษณ์มองว่า หลักจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานบนสื่อสังคมและการายงานข่าวผ่านเว็บไซต์นั้น กรอบการปฏิบัติใหญ่ที่เป็นหลัก
จริยธรรมของการเป็นสื่อ สามารถยึดตามกรอบจริยธรรมของสื่อมวลชนที่กำาหนดโดยองค์กร
วชิาชพีสือ่ได้ รวมถงึผูป้ฏบิตัมิองว่าการมกีรอบกว้างๆ กเ็ป็นเพยีงแนวทาง เมือ่ต้องปฏบิตัจิรงิ
จงึขึน้อยูกั่บการตัดสินใจและวิจารณญาณของแต่ละคน ปัญหาทีเ่กดิขึน้คอื ประสบการณ์และ
วิจารณญาณของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน เมื่อไม่มีแนวทางที่ชัดเจนร่วมกันจึงทำาให้เกิด
มาตรฐานในการทำางานทีต่่างกัน จึงยงัทำาให้เหน็การตคีวามจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกรอบ
ที่แตกต่างกันจนในบางครั้งก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในการปฏิบัติงานของสื่อ
 การสร้างกรอบแนวปฏิบัติเฉพาะของสื่อออนไลน์และสื่อสังคม ควรมีการให้ราย
ละเอียดในส่วนที่สื่อนี้มีลักษณะของการสื่อสารที่แตกต่างไป บทบาทหน้าที่ในหลายเรื่องควร
มีการระบุ นิยามใหม่ให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุป
ประเด็นคำาถามจรยิธรรมจากผู้ปฏบัิตงิาน เปรยีบเทยีบประเดน็ทีร่ะบใุนกรอบแนวปฏบิตัทิาง
จริยธรรม และสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการให้มีในการสร้างกรอบปฏิบัติทางจริยธรรม ดังนี้
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ประเด็นจากผู้ปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ระบุใน 

กรอบแนวปฏิบัติ
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการให้มี

1. ความถูกต้อง

- การตรวจสอบในการหา

ข่าว

- ความถูกต้องในการเผย

แพร่

- การแก้ไขข้อมูล

- ความถูกต้องและความ

รวดเร็ว

- ความถูกต้องกับยอด 

ผู้เข้าชม

ความถูกต้อง

-  การรักษาความถูกต้อง

โดยเน้นให้มีการตรวจ

สอบข้อมูล

ควรมีแนวปฏิบัติในการ “ตรวจสอบข้อมูล” มีเครื่องมือ วิธี

การ และตัวอย่างของการตัดสินใจต่อการตรวจสอบข้อมูล

ที่เป็นรูปธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ ซึ่งรวมถึง

การตรวจสอบภาพ คลิป และหาที่มาของข้อมูลบนโลก

ออนไลน์ด้วย 

2.บทบาทนายทวารข่าวสาร 

(Gatekeeper) และการ

ลำาดับความสำาคัญของข่าว 

(Agenda Setting)

ไม่มีระบุในกรอบปฏิบัติ

ใหก้ลบัไปดตูามหลกัจรยิธรรม

การเป็นสื่อมวลชนขององค์กร

วิชาชีพ

ผู้ปฏิบัติต้องการแนวทางปฏิบัติ  กรอบในการตัดสินใจ 

เพราะผู้สื่อข่าวต้องทำาหน้าที่เป็นบก.ในตัวเอง

3.ความโปร่งใสของข้อมูล

- การระบุที่มาของข้อมูล

- การใช้เทคนิคของสื่อใน

การการอ้างอิง

- การรายงานที่ชัดเจน ไม่

บิดเบือน ตรวจสอบได้

ระบุเรื่องให้มีการอ้างอิง

การเคารพเจ้าของวัตถุดิบ

การไม่ละเมิดสิทธิ 

การแสดงตัวตน/สังกัดอย่าง

เปิดเผย

ผู้ปฏิบัติต้องการวิธีการ แนวทางในการใช้เทคนิครูปแบบใน

การสื่อสารเพื่อความโปร่งใสของการนำาเสนอข้อมูล

4.การรักษาความเป็นกลาง

- อะไรคือความเป็นกลาง

- ในสถานการณ์ความขัด

แย้ง สังคมต้องการการ

อธิบาย และเปิดโปง

ข้อมูล “ความเป็นก

ลาง” อยู่ตรงไหน

ไม่มีระบุในกรอบปฏิบัติ

ใหก้ลบัไปดตูามหลกัจรยิธรรม

การเป็นสื่อมวลชนขององค์กร

วิชาชีพ

ผู้ปฏิบัติต้องการให้นิยามอธิบายความเป็นกลางให้ชัดเจน 

ยืดหยุ่นการปฏิบัติงานในกรอบการรักษาความเป็นกลาง

ตามสถานการณ์ มีหลักและแนวทางในการตัดสินใจเป็น

ตัวอย่าง
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ประเด็นจากผู้ปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ระบุใน 

กรอบแนวปฏิบัติ
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการให้มี

5.พื้นที่สาธารณะและพื้นที่

ส่วนตัว

ยำ้าว่าข้อมูลที่นำาเสนอบน

สื่อสังคมและสื่อออนไลน์

เป็นสาธารณะและมีผลทาง

กฎหมาย

ผู้ปฏิบัติมีความเห็นที่แตกต่างกันไปในเรื่องของการ

แสดงออกบนพื้นที่สาธารณะบนสื่อนี้ อาจมีการระบุเพิ่ม

เติมว่า ลักษณะของการสื่อสารส่วนตัวอย่างไรที่อยู่ในกรอบ

จริยธรรมที่พึงปฏิบัติได้ แบบใดที่ควรละเว้น 

6. การประสานสังคม  

ลดความขัดแย้ง

- ยึดข้อเท็จจริง

- ระวังรูปแบบการนำา

เสนอ

ระบุไว้ว่าต้องไม่นำาเสนอ

ข้อมูลที่สร้างความขัดแย้ง

ผู้ปฏิบัติต้องการแนวทาง

-  รายงานอย่างไรในสภาวะความขัดแย้ง

-  รูปแบบในการนำาเสนอที่จะลดความขัดแย้ง

7.การใช้ข้อมูลจากผู้อ่าน 
 (User-generated 
content)
- การนำาข้อมูลมาใช้
- ความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล
- การตรวจสอบข้อมูล
- นักข่าวพลเมืองยึดหลัก

จริยธรรมเดียวกันไหม

ระบุเรื่องของการอ้างอิงที่มา
ของข้อมูล การเคารพสิทธิ
ในการเป็นเจ้าของข้อมูลของ
คนบนโลกออนไลน์ และการ
ตรวจสอบก่อนนำามาใช้

ผู้ปฏิบัติมองว่ารูปแบบในการตรวจสอบและความน่าเชื่อ
ถือจาก UGC ยังน้อย ทำาให้ยังคงเลือกที่จะใช้ข้อมูลจาก 
ผู้สื่อข่าวและช่างภาพของตัวเองมากกว่า 

ตารางแสดงเปรียบเทียบประเด็นทางจริยธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับกรอบจริยธรรมที่มีอยู่

 จากตารางข้างต้นจะเหน็ว่า โดยภาพรวมกรอบแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมกมี็ประเดน็ท่ี
ครอบคลมุมติทิางจรยิธรรมในภาพกว้างตรงกบัประเดน็ทีผู่ป้ฏบิตังิานข่าวให้ความสำาคญั โดย
อาจมีความแตกต่างในเลือกของการให้รายละเอียด กรอบแนวปฏิบัติจะเป็นการบอกในภาพ
รวมกว้างให้รู้ว่ามีประเด็นอะไรที่พึงระวัง พึงปฏิบัติ ด้านผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการซึ่งเป็น 
ผูป้ฏบิตังิานใช้สือ่จะมคีำาถามเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์ในการใช้งาน กรณศีกึษาทีพ่บ
เจอปัญหาทางจริยธรรม ซึ่งในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ วิธีการที่จะเป็นแนวในการตัดสินใจนั้น 
กรอบจริยธรรมไม่ได้มีคู่มือระบุไว้คู่กัน ทำาให้ผู้สื่อข่าวจึงต้องใช้วิจารณญาณของตัวเอง หรือ
การหารือภายในกองบรรณาธิการในการตัดสินใจ จุดน้ีทำาให้กรอบแนวปฏิบัติทางจริยธรรม
จึงเป็นกรอบใหญ่ที่ครอบการทำางานไว้ แต่ในทางปฏิบัติมีผู้ให้ความสนใจในกรอบน้อย บาง
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คนไม่ทราบว่ากรอบระบุอะไรไว้ด้วยซำ้า และมองว่ากรอบยังไม่มีประโยชน์ในการช่วยในการ
ตัดสินใจเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาชีพ 
 การพฒันากรอบให้มคีวามทนัสมยั ปรบัปรงุข้อมูลกรอบอยูส่มำา่เสมอเม่ือมีกรณศีกึษา
ใหม่ๆ ด้านจริยธรรมการใช้งานเพิ่มเติม นอกจากการกำาหนดกรอบในภาพกว้างแล้ว การมี
แนวทางปฏิบัติเป็นลักษณะของคู่มือหรือตัวอย่างการปฏิบัติ (Best Practice) ประกอบจะ
ทำาให้กรอบมีคุณค่าและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้งานได้จริง 



ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2557105

เอกสารอ้างอิง
สกุลศรี ศรีสารคาม. (2554).งานวิจัยเรื่องสื่อสังคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการสื่อข่าว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 101-105
ARLSSON, MICHAEL (2010) ‘‘Rituals of Transparency: evaluating online news 

outlets’ uses of transparency rituals in the United States, United King-
dom and Sweden’’, Journalism Studies 11(4), pp. 535-45

Brennen, B. (2008). Conflicted interests, contested terrain: The New York Times 
code of ethics. In P. Patterson & L. Wilkins (Eds.), Media ethics: Issues 
and cases (pp. 111–113). New York:McGraw-Hill.

Briggs, Mark,(2007). “Journalism 2.0: How to Survive and Thrive”. Open Access 
Textbooks. Book 2. http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/2

Bugeja, M. (2008). Living ethics. New York: Oxford University Press.
Fitzgerald, M. (1995, October 28). The debate continues. Editor & Publisher, 

11–12.
Friend, Cecilia and Jane B. Singer. Online Journalism Ethics - Traditions and
Gillmor, Dan. We – the Media – Grassroots Journalism by the People, for the
HERMIDA, ALFRED (2009a) ‘‘The Blogging BBC: journalism blogs at ‘the world’s 

most trusted news organization’’’, Journalism Practice 3(3), pp. 117
Janet Kolodzy (2556). Practicing Convergence Journalism: An Introduction to 

Cross-media Storytelling. Routledge หน้า 182-183
People. Sebastopol, CA: O’Reilly, 2004.
Transitions. Armonk NY: M.E. Sharpe, Inc. 2007.
Wagstaff J. Southeast Asian Media: Patterns of Production and Consumption 

(2010). สืบค้นจาก http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/
files/production-consumption-20100212.pdf

บทบรรณาธิการคมชัดลึกออนไลน์ . จริยธรรมสื่อสังคม. วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 สืบค้น
จาก http://www.komchadluek.net/detail/20100630/64680/จริยธรรมสื่อ
สังคม.html

ส่ือไทยกับการแข่งขัน : จริยธรรมและความรับผิดชอบ. 26 เมษายน 2555 สืบค้น
จาก http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=1564%3A2012-04-26-10-36-27&catid=64%3A--
2555&Itemid=92&lang=en

Dominic L. Lasorsa , Seth C. Lewis & Avery E. Holton (2012) NORMALIZING TWIT-



วารสารอิศราปริทัศน์ 106

TER, Journalism Studies, 13:1, 19-36, DOI: 10.1080/1461670X.2011.571825 
http://blogs.spjnetwork.org/ethics/

Jan Leach. Creating Ethical Bridges From Journalism to Digital News. แหล่งที่มา 
Kendyl Salcito. ONLINE JOURNALISM ETHICS: New Media Trend. แหล่งที่มา 
Laura Oliver (2009). “The Roanoke Times: Ethical guidelines for social media”. 

สืบค้นจาก http://www.journalism.co.uk/news-features/the-roanoke-
times-ethical-guidelines-for-social-media/s5/a533328/. สืบค้นเม่ือ 13 
เมษายน 2557

Leach, J (2010). Creating Ethical Bridges From Journalism to Digital News. สืบค้น
จากhttp://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=101899 สบืค้น
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2556

Leah Betancourt (2009). “How Social Media is Radically Changing the Newsroom” 
สืบค้นจาก http://mashable.com/2009/06/08/social-media-newsroom/ 
สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2557

MARGARET SULLIVAN (2012). “After an Outburst on Twitter, The Times Reinforces 
Its Social Media Guidelines”. สบืค้นจาก 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 สืบค้นเมื่อ 13 
เมษายน 2557

Michael Roston. “If a tweet worked once, send it again — and other lessons 
from The New York Times’ social media desk”. สืบค้นจาก http://www.
niemanlab.org/2014/01/if-a-tweet-worked-once-send-it-again-and-
other-lessons-from-the-new-york-times-social-media-desk/ สืบค้นเมื่อ 
13 เมษายน 2557

Phil Corbett (2012). “Why The New York Times eschews formal social media 
guidelines” สืบค้นจาก http://www.poynter.org/latest-news/medi-
awire/180455/why-the-new-york-times-eschews-formal-social-media-
guidelines-for-staff/ สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2557

Salcito, K. Online Journalism Ethic. สืบค้นจากhttp://www.journalismethics.
info/online_journalism_ethics/new_media_trends.htm สืบค้นเม่ือ 24 
พฤศจิกายน 2556



ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2557107

Schotz, A. (2010). Ethics award nominations wanted. Retrieved December 22, 
2013, from http://blogs.spjnetwork.org/ethics/2010/02/21/ethics-award-
nominations-wanted/

Stephen. J.A.Ward. Digital Media Ethics. แหล่งที่มา http://ethics.journalism.wisc.
edu/resources/digital-media-ethics/. สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2556

Steve Buttry (2009). “Washington Post social media guidelines don’t trust 
staff members’ judgment” สืบค้นจาก http://stevebuttry.wordpress.
com/2009/09/27/washington-post-social-media-guidelines-dont-trust-
staff-members-judgment/ สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2557

The Washington Post (2011). “Digital Publishing Guidelines” สืบค้นจาก http://
www.washingtonpost.com/wp-srv/guidelines/index.html สืบค้นเม่ือ 13 
เมษายน 2557

Wasserman. Threats to Ethical Journalism in the New Media Age (keynote ad-
dress delivered at a Symposium on “The Newsombudsman: Watchdog 
or Decoy?, 2010). แหล่งที่มา http://www.mediaethicsmagazine.com/
index.php/browse-back-issues/132-spring-2010/3919175-threats-to-
ethical-journalism-in-the-new-media-age. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2556



วารสารอิศราปริทัศน์ 108

บทความวิชาชีพ



ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2557109

บทบาทของสื่อออนไลน์ในการผลักดันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ภาวิดา กฤตศรัณย์*

บทนำา
 ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทยจากกรณี “เดินเท้าคัดค้านอีเอชไอเอเขื่อนแม่วงก์ 13 
วัน 300 กิโลเมตร” ขณะที่ส่ือกระแสหลักเพิกเฉยไม่ให้ความสำาคัญไม่นำาเสนอข่าวข้อเท็จ
จริง และมีคำาสั่งห้ามออกอากาศรายการโทรทัศน์ชื่อ คนค้นฅน ตอน “ศศิน เฉลิมลาภ 388 
กม.จากป่าสู่เมือง” ทางช่อง MCOT อ.ส.ม.ท. กระแสต้าน “เขื่อนแม่วงก์” กลับดังกระหึ่มใน
โลกออนไลน์ขับเคลื่อนจนรัฐต้องหยุดทบทวน (BlueHill. 2556). 
 ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการสร้างเข่ือนกลายเป็นประเด็นร้อนท่ีเคลื่อนไหวผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ทุกรูปแบบ อาทิ เว็บไซต์มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูป 
ไลน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฟซบุ๊ค สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้คนคุ้นเคยได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญ
ในการสือ่สาร ตวัอย่างทีเ่หน็ เช่น เฟซบุค๊แฟนเพจชือ่ “หยดุ!!! เขือ่นแม่วงก์ STOP DAM” htt-
ps://www.facebook.com/pages/หยุด-เขื่อนแม่วงก์-STOP-DAM/205624286217948 
ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 มีจำานวน ผู้กดไลค์กว่า 28,000 ไลค์ ได้ช่วยสร้าง
เครือข่ายให้ผู้สนใจประเด็นดังกล่าวสามารถติดตามข่าวสารข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วฉับไว 
โดยไม่ต้องพึ่งสื่อกระแสหลัก
 นอกจากนีย้งัมกีารตัง้กระทูใ้นเว็บบอร์ดสาธารณะช่ือดงั เว็บไซต์พนัทิปดอทคอม เช่น 
9 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 ซึ่งได้รับการโหวตให้เป็น 
กระทู้แนะนำาด้วยคะแนน 213 คะแนน มีผู้แสดงอารมณ์ถูกใจ 132 คน กระทู้นี้ถูกแชร์ไปบน 
เฟซบุ๊ค 3,300 ครั้ง และถูกทวีต 268 ครั้ง, กระทู้ [CR]”กอดแม่วงก์” รูปจากป่าเก็บมาให้ดู
ค่ะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งถูกโหวตให้เป็นกระทู้แนะนำาด้วยคะแนน 1,051 คะแนน 
มีผู้แสดงอารมณ์ถูกใจ 715 คน ถูกแชร์ไปบนเฟซบุ๊ค 46,000 ครั้ง และถูกทวีต 763 ครั้ง
 กระแสเหล่านี้ได้สร้างอารมณ์ร่วม “ตื่นตัวอย่างมีพลัง” จากทุกสาขาอาชีพ โดยคน
รุน่ใหม่ นสิตินกัศกึษา นกัวชิาการ และศลิปินทีใ่ส่ใจประเดน็สิง่แวดล้อม เข้าร่วมลงชือ่คดัค้าน
เข่ือนอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน เพือ่แสดงจดุยนืต้านการสร้างเขือ่นแม่วงก์ ซึง่ต้องใช้พืน้ทีใ่น
อทุยานแห่งชาตแิละทำาลายผนืป่ามหาศาล ทัง้ยงัต้องใช้งบประมาณกว่า 13,000 ล้านบาท ไม่
คุม้ค่ากบัประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการสร้างเข่ือน เพราะไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานำา้ท่วมและภยั
แล้งได้อย่างแท้จริง ด้วยจำานวนผู้ร่วมลงชื่อ 124,532 คน ผ่านทาง http://www.change.
org/th/แคมเปญรณรงค์/หยดุโครงการสร้างเขือ่นแม่วงก์ โดยหน้าเวบ็ไซต์นีถ้กูแชร์บนเฟซบุค๊ 

*ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร พันทิปดอทคอม
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193,000 ครั้ง ถูกทวีต 607 ครั้ง กระทั่งจุดกระแสสาธารณะที่รัฐบาลต้อง “หยุดฟัง” เพื่อ
ทบทวนโครงการจัดการนำ้า 3.5 แสนล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์,5 ต.ค. 2556, Thaipublica, 
2556).
 อีกหนึ่งตัวอย่างสำาคัญในการใช้สื่อออนไลน์ผลักดันประเด็นสิ่งแวดล้อมคือ กลุ่ม
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ “Big Trees” ผู้ปลุกกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนวใหม่ให้สังคมเมือง 
โดยมีเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยมี พ.ร.บ.คุ้มครองต้นไม้ใหญ่ ทางกลุ่มได้สร้างเฟซบุ๊ค
แฟนเพจ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และใช้เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารเพื่อ
ขบัเคลือ่นสงัคม ซึง่ ณ ปัจจบุนัมผีูก้ดไลค์มากกว่า 66,000 ไลค์ โดยกจิกรรมรณรงค์เพือ่รกัษา
ต้นไม้ใหญ่ในแต่ละครั้งจะถูกแชร์ไปตามสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จากกระแสของประชาชน
สังคมออนไลน์เหล่านี้ ทำาให้สื่อกระแสหลักต้องหันกลับมาให้ความสนใจและติดตามประเด็น
ดังกล่าวในที่สุด
 จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำาเร็จจากกระแสสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) 
ทั้งสองกรณีข้างต้น จะเห็นว่าพลังของการกดไลค์และแชร์ได้กลายเป็นอาวุธอย่างหน่ึงที่ทรง
พลังในสังคมยุคใหม่ แสดงให้เห็นถึงพลังของสื่อออนไลน์อันนำามาซึ่งพลังมวลชนในการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดล้อมด้วยตนเอง และได้สร้างคำาถามสำาคญัเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องสือ่กระแส
หลักในประเด็นส่ิงแวดล้อมต่อสังคมไทยว่า สาธารณชนกำาลังถูกล้อมกรอบด้วยข่าวสารและ
ข้อเท็จจริงตามที่ผู้มีอำานาจในองค์กรสื่อกระแสหลักต้องการให้รับรู้เท่านั้นหรือ? 
 ตามทฤษฎีด้านการสื่อสารนั้น สื่อ หมายถึง เครื่องมือที่ผู้ส่งสารใช้เป็นตัวนำาเนื้อหา
สาระของข่าวสารไปสู่ผู้รับสาร โดยปัจจุบันนี้ได้ปรากฏในรูปแบบและกลไกการสื่อสารในยุค
เทคโนโลยสีารสนเทศทีก้่าวลำา้และมรีาคาถกู ทำาให้สือ่ออนไลน์โดยเฉพาะ Social media เช่น 
เฟซบุ๊ค ไลน์ มีบทบาทต่อสาธารณชนในการเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความ
รู้ รวมทั้งเฝ้าระวัง เพื่อสร้างจิตสำานึก และเป็นเครื่องมือสร้างกระแสสังคมให้ช่วยกันป้องกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน (กมล, 2555).
 ดังนั้น ประเด็นหลักของบทความนี้จะเป็นการตอบคำาถาม 2 ข้อ คือ จริงหรือไม่
ที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ต้องการที่พึ่งจากสื่อกระแสหลักอีกต่อไป และสื่อออนไลน์จะเป็น
ประโยชน์ต่อสื่อกระแสหลักในการนำาเสนอประเด็นสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร จากการศึกษาใน
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการประมวลจากบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่างๆ

สื่อกระแสหลักกับธุรกิจ
 ก่อนจะไปค้นหาคำาตอบว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังต้องการท่ีพึ่งจากสื่อกระแสหลัก
อีกหรือไม่?” ควรต้องวิเคราะห์โครงสร้างการทำางานของสื่อกระแสหลักเสียก่อนว่ามีเหตุ
อันใดประเด็นสิ่งแวดล้อมจึงไม่ถูกหยิบยกมานำาเสนอข่าวเชิงลึกอย่างรอบด้าน สื่อกระแส
หลัก (Mainstream Media) ตามนิยามของ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2552) หมายถึง สื่อมวลชนที่
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พิจารณาจากความเป็นเจ้าของสื่อนั้นๆ (Ownership) อันมีเป้าหมายทางธุรกิจ เน้นผลกำาไร 
เป็นองค์กรเชงิพาณชิย์ วดัความสำาเรจ็จากเรตติง้ จากนิยามจะเหน็ได้อย่างชัดเจนว่า สือ่กระแส
หลักกบัธุรกจิเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถแบ่งแยกออกจากกนัได้ โดยเฉพาะสือ่ทีจ่ดทะเบยีนบรษิทัอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดำาเนินงานขององค์กรสื่อคือการทำาธุรกิจประเภท
หนึ่ง ซึ่งต้องการผลกำาไรตอบแทน ต้องการการสนับสนุนด้านการลงทุนทางธุรกิจ ต้องการ
เป็นพันธมิตรกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อัน
นำามาซึ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีร่วมกัน 
 เมื่อมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ยอดรายได้โฆษณา นายทุน ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
ความสัมพันธ์กับองค์กรสื่อ การหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัจจัยเหล่านี้เข้ามามีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อ
การปฏบิตังิานของบคุลากรขององค์กรย่อมกระทำาได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่สำาหรบัสือ่มวลชน
หรอืสือ่กระแสหลกัซึง่ทำาหน้าทีเ่ป็นเสมอืน Gate Keeper หรอืผูก้ลัน่กรองประตขู่าวสารทีจ่ะ
ออกไปสู่สาธารณชน ดังนั้น หากสามารถควบคุมข้อมูลจากประตูดังกล่าวได้ก็เสมือนกำาหนด
ขอบเขตการรับรู้หรือความคิดของสังคมได้โดยปริยาย จึงไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่น่าแปลกใจนัก
หากพบว่ากลุ่มต่างๆ พยายามเข้ามามีบทบาท เป็นพันธมิตร หรือให้การสนับสนุนองค์กรสื่อ 
(ภีรกาญจน์, 2556).
 ตัวอย่างเช่น กรณีกบฎไอทีวี ในปี 2544 พบว่ากลุ่มผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่องไอทีวี นำา
โดย จริะ ห้องสำาเรงิ บรรณาธกิารบรหิารไอทวีใีนขณะนัน้ ได้แสดงจดุยนืคดัค้านการเข้ามาถอื
หุ้นไอทีวีของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหาชน) ภายใต้การนำาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร เนื่องจากมีการแทรงแซงการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การนำาเสนอข่าวประเด็นการเมือง เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายตนเอง และลดพื้นที่ของการนำา
เสนอเนื้อหาฝ่ายตรงข้าม จนกระทั่งนำามาซึ่งการเคลื่อนไหวต่อต้านในที่สุด (กรณีกบฏไอทีวี, 
2551).
 ภัทราพร สังข์พวงทอง หนึ่งในกลุ่มกบฎไอทีวีเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น
กับไอทีวีคือการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของการก่อตั้งสถานี จนกระทั่งมีการซื้อขายหุ้น 
ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นกลุ่มทุนที่ไม่โปร่งใสในแง่ความเป็นเจ้าของสื่อโทรทัศน์ เพราะหมายถึง
การสามารถพดูอะไรออกไปก็ได้และจะมคีนรบัฟัง เป็นการโฆษณาชวนเชือ่ได้ (ณฏัฐว,ี 2550).
 “บอกแล้วใช่ไหม จะต้องมวัีนน้ีทีมั่นเป็นจดุจบ … เสรภีาพมันอยูใ่นใจเรา เพราะฉะน้ัน
ต้องตั้งสติและก็หามันให้เจอ ถ้าเราหาเสรีภาพในหัวใจเราเจอ เราจะมีความกล้าหาญเอง เรา
จะรู้ว่าโดยอาชีพเรา เราจะเดินไปทางไหน จะทำาข่าวอะไร ต้องตัดอคติ ตัดความรู้สึกอารมณ์
ส่วนตัวที่มีอยู่ ณ เวลานี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานีของตัวเองออกไป มันถึงจะตาสว่างว่าจะทำา
อะไร” ภัทราพรกล่าว (เพิ่งอ้าง)
 มผีลการศึกษาการรายงานเนือ้หาการชุมนมุทางการเมอืงของสือ่โทรทศัน์ โดย Media 
Monitor พบว่า สื่อทีวีเพื่อสาธารณะยังปฏิบัติหน้าท่ีรายงานข่าวได้ไม่สมบูรณ์ขาดข้อมูลท่ี
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หลากหลายและรอบด้าน โดยเห็นได้อย่างชัดเจนจากการนำาเสนอข่าวเหตุการณ์การชุมนุม
ทางการเมืองเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พบว่า ช่อง 11 เข้าข่ายเป็นสื่อรับใช้รัฐบาล 
ขณะที่ช่อง 5 ของกองทัพบกไม่พบประเด็นข่าวจากตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน โดยตาม
หลักการปฏิบัติงานเป็น Social Watchdog ของสื่อกระแสหลักซึ่งต้องคอยติดตามสอดส่อง
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม และนำามารายงานอย่างถูกต้องให้สาธารณชนทราบ อาจไม่สามารถ
มีเสรีภาพได้อย่างแท้จริง เพราะมีเงื่อนไขความเป็นเจ้าของต้องคำานึงถึง (กรุงเทพธุรกิจ, 22 
ธ.ค. 2556)
 เรื่องนี้ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นักวิชาการสื่อสารมวลชน รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยในรายงานดังกล่าวว่า สื่อทีวีเพื่อสาธารณะเป็นสื่อหลักที่
เข้าถงึครวัเรอืนไทยทัว่ประเทศ จำาเป็นต้องทำาหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีถูกต้องนำาเสนอมุมมองทางออก
กับประชาชน ไม่ใช่ทำาหน้าที่เป็นสื่อขององค์กรหรือสื่อของรัฐบาล (เพิ่งอ้าง)
 มานะบอกว่า บทบาทของสื่อ มีประเด็นที่เชื่อมโยงกันอยู่คือ ตัวองค์กรสื่อ การเมือง 
นายทุน และผลประโยชน์ ล้วนมีความสัมพันธ์กันท้ังหมด ท่ีผ่านมามักจะให้ความสำาคัญใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมน้อย เพราะเรื่องนายทุนต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องการเมืองเอง ซึ่งปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้เกี่ยวข้องด้วย และนายทุนเองก็ไปสัมพันธ์กับองค์กรสื่อ
อีก เพราะในเชิงเรื่องสปอนเซอร์การให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ ดังนั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ขึน้มา แม้มคีวามชดัเจนว่านายทนุเป็นคนทีท่ำาลายสิง่แวดล้อม แต่จะเป็นข่าวเพยีงแค่เลก็น้อย 
หรือพยายามนำาเสนอข่าวอ่ืนที่ใหญ่ให้กลบข่าวสิ่งแวดล้อมไปเร็วที่สุด นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น 
(สัมภาษณ์, 23 พ.ค. 2557)
 จะเหน็ได้ว่า ผลประโยชน์ อำานาจ นายทนุ และการเมอืง เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อบทบาท
หน้าทีแ่ละการปฏบัิติงานของส่ือกระแสหลกัในการนำาเสนอเน้ือหา ไม่เว้นแม้แต่ในประเดน็ข่าว
ส่ิงแวดล้อม ทีม่องดผูวิเผนิเสมอืนเป็นเพยีงเรือ่งของธรรมชาต ิไม่กระทบต่อกลุม่ผลประโยชน์
ใด แต่หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ทรัพยากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหล่าน้ี
ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าและคุณค่ามหาศาล มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์
อื่นๆ ในขณะเดียวกันทรัพยากรบางอย่างก็เป็นปัจจัยการผลิตที่สำาคัญสำาหรับธุรกิจบางแขนง
ด้วย ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดจากการจดัสรรการใช้ทรพัยากรธรรมชาตจิงึมักเป็นข้อขัด
แย้งระหว่างฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าพัฒนากับฝ่ายอนุรักษ์ ทั้งนี้รวมถึงกรณีเขื่อนแม่วงก์ที่รัฐบาล
ต้องการสร้างเพื่อแก้ปัญหานำ้าท่วมและนำ้าแล้งโดยการกู้หนี้สาธารณะก้อนโต แต่ฝ่ายอนุรักษ์
ศกึษาพบว่าโครงการดงักล่าวมข้ีอผดิพลาดจะส่งผลกระทบรนุแรงต่อประเทศชาต ิจะได้ไม่คุม้
เสยีจงึคดัค้านการสร้างเขือ่นต่อต้านรฐับาลอย่างครกึโครม ท่ามกลางความเงียบของสือ่กระแส
หลัก ซึ่งอาจต้องการเซ็นเซอร์ตัวเองหรือเพราะมีอิทธิพลบางอย่างแทรกแซง (nattaphonc, 
2556)
 Media Monitor ได้ศึกษาเรื่องนี้ พบว่า สื่อกระแสหลักเมินเฉยกับกระแสต้านเขื่อน
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แม่วงก์ แม้ในช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ 10 ถึง 22 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่มีคณะเดินเท้าจากป่า
แม่วงก์ซึ่งนำาโดยศศิน เฉลิมลาภ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นการเดิน
ประท้วงอย่างสันติวิธีกว่า 300 กิโลเมตรของประชาชนเพื่อบอกว่ารัฐทำาไม่ถูก ต้องรักษาป่า
แม่วงก์และรกัษาป่าตะวนัตกไว้ มคีนจำานวนหลายหมืน่คนมารวมตวักนัเพือ่แสดงพลงัคดัค้าน
ในวนัส้ินสุดการเดินเท้าของคณะทีห่อศลิปวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร แต่ปรากฏว่า มกีารนำา
เสนอข่าวของหนงัสือพมิพ์รายวันในช่วงก่อนวนัทีจ่ะเดนิเท้าเพยีง 3-4 ฉบบัเท่านัน้ และตลอด
ระยะเวลา 13 วนัของการเดนิเท้า พบว่า ในช่วงต้นมีหนังสอืพมิพ์เพยีงไม่กีฉ่บับท่ีรายงานความ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ฟรีทีวีส่วนใหญ่ไม่นำาเสนอข่าวการเดินเท้ามาตั้งแต่ต้น ยกเว้นไทยพี
บีเอสทวีสีาธารณะทีเ่กาะตดิมข่ีาวต่อเนือ่ง ทีน่่าตกใจคอื พบการรายงานข่าวนีจ้ากนกัเล่าข่าว
ชือ่ดงัของสถานโีทรทศัน์ยอดนยิมเพยีง 28 วนิาท ีและหนงัสอืพมิพ์ยกัษ์ใหญ่ทีอ้่างว่ามจีำานวน
คนอ่านประมาณวันละ 12 ล้านคนจากยอดพิมพ์ 1 ล้านฉบับต่อวัน กลับนำาเสนอข่าวเพียงแค่
วันเดียวคือ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2556 มีข่าวในหน้าสุดท้ายเนื้อหาเพียง 18 
บรรทัดเท่านั้น อีกทั้งมีการระงับการออกอากาศรายการ “คนค้นฅน” ทางฟรีทีวีในตอนที่มี
เนื้อหาดังกล่าว จึงนำามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับการนำาเสนอของสื่อกระแส
หลัก (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 26 ก.ย. 2556)
 พเิชษฐ์ ชรูกัษ์ ประธานชมรมนักข่าวสิง่แวดล้อม ผูช่้วยบรรณาธกิาร และบรรณาธกิาร
การเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (สัมภาษณ์. 15 พ.ค. 2557) ให้ความเห็นว่า สถานการณ์
ด้านส่ิงแวดล้อมกับบทบาทของส่ือกระแสหลกัในการนำาเสนอข่าวสิง่แวดล้อมมีทศิทางสวนทาง
กนัอย่างชดัเจนและมากขึน้ ในอดตีกองบรรณาธกิารจะมโีต๊ะข่าวสิง่แวดล้อม มหีวัหน้าข่าวสิง่
แวดล้อมโดยเฉพาะ มพีืน้ทีข่่าวทีใ่ห้นำา้หนกัค่อนข้างมาก แต่ปัจจบุนัสถานการณ์เปลีย่นแปลง
ไปด้วยเหตุผลของการขยายกิจการสื่อให้เป็นมัลติมีเดียมากขึ้นและด้วยทุนที่จำากัด ทำาให้นัก
ข่าวที่รับผิดชอบข่าวสิ่งแวดล้อมต้องมีหน้าที่รับผิดชอบข่าวอื่นๆ ด้วย 
 “ผมต้องเป็นหัวหน้าข่าวหลายตำาแหน่ง ต้องดูท้ังข่าวสาธารณสุข ข่าว กทม. ข่าว
อาชญากรรม ข่าวการศึกษา แทนที่จะเป็นข่าวสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว และเมื่อมีข่าวหัวใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้นก็ต้องจัดสรรแบ่งพื้นที่ใหม่ ข่าวสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของข่าวท่ัวไปใน
ประเทศเท่านั้น ต่างจากเดิมที่มีหน้าข่าวสิ่งแวดล้อมชัดเจน” (เพิ่งอ้าง)
 พิเชษฐ์ยำ้าว่า ประเด็นข่าว มักถูกกำาหนดโดยความสนใจของบรรณาธิการและความ
สนใจของผู้บริโภคข่าวสารด้วย คือ บรรณาธิการจะพิจารณาเลือกหรือเจาะประเด็นข่าวตาม
สถานการณ์ตามเหตกุารณ์บ้านเมอืงทีม่คีวามสำาคญัอยูใ่นความสนใจของประชาชนก่อน อย่าง
กระแสต้านเขือ่นแม่วงก์ทีร่นุแรงนัน้สือ่กระแสหลกัได้หนัมาเจาะประเดน็เสนอข่าวเชิงลกึตัง้แต่
รัฐบาลยอมหยุดโครงการดังกล่าวชั่วคราวเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา พื้นที่ข่าวสิ่ง
แวดล้อมมีแนวโน้มกำาลังจะไปได้ดีแต่ก็ต้องมาเสียพื้นที่ให้กับข่าวการเมืองในเดือนถัดมา เมื่อ
มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่อยู่ในความสนใจและมีนำ้าหนักมากกว่า นักข่าวจึงต้องเกาะ
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ตดิข่าวการเมอืงอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ตลุาคมเป็นต้นมา ในแต่ละวันสำาหรบัข่าวสิง่แวดล้อมอาจมี
หนึง่หรอืสองข่าวขึน้อยูก่บัสถานการณ์ เพราะอาจมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีน่่าสนใจมากกว่ามาแย่ง
พื้นที่ข่าวไป อีกทั้งข่าวสิ่งแวดล้อมนั้นหากไม่เจาะลึกหรือเกาะติดมักเป็นเพียงข่าวเล็กๆ ซึ่งไม่
ได้รับความสนใจจากสื่อกระแสหลัก (เพิ่งอ้าง)
 นโยบายขององค์กรสื่อ และความสำาคัญของเหตุการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นตัว
กำาหนดพื้นที่ข่าวสิ่งแวดล้อม “มี 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันคือ สื่อกระแสหลักจะให้นำ้าหนักข่าว
สิ่งแวดล้อมมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ข่าว ที่กำาหนดโดยนโยบายของสื่อนั้นๆ กับอีกอันคือ ตัว
เหตกุารณ์สถานการณ์สิง่แวดล้อมว่ามนัรนุแรง หรอืส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจนน่าสนใจ
พอจะทำาข่าวได้ ถ้าเทียบการนำาเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมเป็นกราฟก็อยู่ในแนวนอน มีขึ้นแต่ก็ลง 
มันไม่ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่ได้ดิ่งลงจนน่าใจหาย คือถ้ามีเหตุการณ์ใหญ่ก็ขยับขึ้น 
พอสถานการณ์อื่นลากไป เช่น ข่าวการเมือง กราฟก็ลงมา อยู่ระนาบเดิม ขึ้นๆ ลงๆ… ส่วนถ้า
พดูถงึแนวโน้ม จรงิๆ แล้วสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมมแีนวโน้มทีร่นุแรงขึน้ เป็นปัญหาใหญ่ระดบั
โลก แต่ยังสวนทางกับปริมาณการนำาเสนอข่าวของสื่อไทย” พิเชษฐ์ กล่าว (เพิ่งอ้าง)
 พเิชษฐ์ให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่า ในการผลติข่าวสิง่แวดล้อมให้ดนีัน้มต้ีนทนุสงูและมคีวาม
เสี่ยงภัยสูงด้วยในการจะเข้าถึงแหล่งข่าวที่แท้จริง ประเด็นสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปคนมักไม่ให้
ความสนใจเพราะความเสียหายอยู่ไกลตัว แต่จะสนใจเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆ อาทิ ผลกระ
ทบจากการลงทุนโรงไฟฟ้า การสร้างเขื่อน หรือบ่อขยะ ฯลฯ ซึ่งเหตุการณ์เหล่าน้ีมักอยู่ใน
พื้นที่ภูมิภาครอบนอก ซึ่งการที่นักข่าวจะเกาะติดเหตุการณ์เป็นเรื่องยาก ต้องใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมากหากจะทำาข่าวอย่างต่อเนื่อง และจากประสบการณ์การลงพื้นที่พบว่า ชาวบ้าน
หวาดกลัวกับอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มักพบในหลายๆ พื้นที่ เมื่อไปสัมภาษณ์ชาว
บ้านจะไม่กล้าให้ข้อมูล การส่งนักข่าวไปทำาข่าวมีโอกาสสุ่มเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย จึง
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่พบข่าวที่เกาะติดหรือเจาะลึกในประเด็นสิ่งแวดล้อมเท่าใดนัก และที่
สำาคญั นอกจากต้นทนุในการทำาข่าวส่ิงแวดล้อมเชงิลกึนัน้จะมรีาคาสงูแล้ว ยงัต้องอาศยัความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตัวในการทำาข่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จริงทุกด้าน ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายด้าน 
 “ปัญหาขณะนี้ คือ มีจำานวนนักข่าวสายสิ่งแวดล้อมเหลือแค่หลัก 10 เท่านั้น และ
ข่าวสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพด้อยลง สังเกตุได้จากการมอบรางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำาปี 
ท่ีจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมพบว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่มีข่าวดีเด่นมีเพียงข่าวที่ได้รางวัล
ชมเชย จะด้วยเพราะนกัข่าวต้องรบัผดิชอบทำาข่าวอืน่ๆ ทำาให้ไม่มเีวลาเกาะตดิข่าวสิง่แวดล้อม 
หรือ เพราะประเด็นสิ่งแวดล้อมมีความยากในการทำา” (เพิ่งอ้าง)
 ฉะนั้น หากสื่อกระแสหลักรายงานเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้ไม่ครบบริบท ย่อม
ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ศศินให้ความเห็นว่า นายทุนมีสิทธิในผลประโยชน์จากการ
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จดัการทรพัยากรธรรมชาตนิัน้เป็นกระบวนการท่ีทำาผ่านรฐัท้ังหมด ขณะท่ีคณุภาพสิง่แวดล้อม
เป็นเรือ่งของประชาชน ทีผ่่านมาประเดน็เรือ่งทรพัยากรและความไม่เท่าเทียมยงัไม่ใช่ประเดน็
หลักที่สื่อจะจับมานำาเสนอ ทั้งที่มีประชาชนเดือดร้อนจำานวนมาก เช่น การพัฒนาทรัพยากร
ของนายทนุใหญ่ทีคุ่มระบบการเกษตรทัง้หมดในประเทศไทยนัน้ทำาลายป่าชมุชน ทำาให้ระบบ
นิเวศเปลี่ยน สื่อกระแสหลักไม่กล้านำาเสนอข่าว ไม่ทำาหน้าที่สะท้อนเสียงประชาชนให้สังคม
รับรู้ (สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมเป็นธรรม, 2557)

สื่อออนไลน์ทางเลือกใหม่กับการสร้างพลังของฝูงชน
 การทีส่ือ่กระแสหลกัไม่ให้ความสนใจคณุภาพสิง่แวดล้อม Social media เป็นสือ่ทาง
เลือกที่สำาคัญในการสื่อสาร “สิ่งที่ได้ผลจริงกลับเป็นสื่อทางเลือกคือ เฟซบุ๊ค พวกนี้มันไปไกล
จนอั้นไม่อยู่ ทำาให้สื่อกระแสหลักต้องหันกลับมาสนใจ” ศศิน กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
จากการเดินเท้าคัดค้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จาก
ป่าแม่วงก์ นครสวรรค์ ถึง กรุงเทพมหานคร 388 กิโลเมตร (เพิ่งอ้าง) โดยเขาได้ใช้สมาร์ทโฟน
ในการถ่ายทอดการเดินทางตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายผ่านช่องทางเฟซบุ๊คส่วนตัว “Sasin 
Chalermlarp” ซึ่งมีจำานวนผู้ติดตามเมื่อเดือนกันยายนขณะนั้น กว่า 81,574 คน (ปัจจุบัน
มี 102,600 คน) รวมทั้งเฟซบุ๊คเพจ “Seub Nakhasathien Foundation” ของมูลนิธิสืบ 
นาคะเสถียร มีจำานวนผู้กดไลค์กว่า 57,000 ไลค์ ขณะที่ดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียง
จำานวนมากได้ใช้อินสตาแกรมเป็นช่องทางสือ่สารในการแสดงจดุยนืคดัค้านการก่อสร้างเขือ่น
แม่วงก์กันอย่างชัดเจน เรื่องดังกล่าวได้มีการติดตามทาง Media Monitor (2556)
 มานะ (สัมภาษณ์, 23 พ.ค. 2557) บอกว่า สื่อออนไลน์เป็นช่องทางใหม่ที่ให้ผู้คน
ที่ทำางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงองค์กรพัฒนาเอกชน หรือนักวิชาการที่ทำาเรื่องปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในเชิงโครงสร้าง ได้ใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น การรายงานข้อมูล ข้อ
เท็จจริงให้กับสังคมได้รับรู้มากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนคนกลุ่มนี้ต้องอาศัยเฉพาะสื่อกระแสหลักใน
การสื่อสารออกไปเพราะเป็นช่องทางเดียว ฉะนั้น จึงจำาเป็นต้องใช้กิจกรรมบางอย่างที่ดึงดูด
ความสนใจ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถปรากฏเป็นข่าวลงไปในพื้นที่สื่อต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น
หนงัสอืพมิพ์ วทิย ุหรอืทวีต่ีางๆ แต่เมือ่สือ่หลกัปฏเิสธไม่นำาเสนอข่าวนี ้และมสีือ่ใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็นบลอ็ก เวบ็ไซต์ โดยเฉพาะช่วงหลงัมพีฒันาการของการนำาเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านทางสือ่
สงัคม อย่าง เฟซบุค๊ ทวติเตอร์ เป็นการเปิดพืน้ทีใ่ห้คนทำางานขบัเคลือ่นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม
ได้นำาเสนอให้สงัคมได้รบัรูด้้วยตวัพวกเขาเอง ในเรือ่งของเขือ่นแม่วงก์ จะเหน็ว่ามกีารปรบัรปู
แบบลักษณะการนำาเสนอข้อมูลค่อนข้างมาก ให้มีความใกล้ตัวมากขึ้น และทำาเรื่องเข้าใจยาก
ให้ง่ายขึน้ มกีารเล่าเรือ่งด้วยภาพ ใช้สญัลกัษณ์ต่างๆ อนิโฟกราฟฟิก มานำาเสนอ มาอธบิาย ให้
คนเมอืงคนรุน่ใหม่เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึน้ ซึง่ตรงนีเ้ป็นจดุสำาคญัทีเ่หน็ถงึพฒันาการของการใช้
สือ่ออนไลน์อย่างเป็นประโยชน์ คือถ้าเกดิว่ามนัมช่ีองทางมากขึน้ แต่นำาเสนอข้อมลูแบบเดมิๆ 
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ก็อาจจะไม่มีพลังเท่าไหร่ แต่พอสามารถที่จะเชื่อมต่อ เล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ ว่าคน
รุน่ใหม่มคีวามสมัพนัธ์กบัเขือ่นตรงนัน้มากน้อยแค่ไหน ซึง่ดงึพลงัของคนทีไ่ม่เคยสนใจปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ไม่รู้จักด้วยซำ้าไปว่าเขื่อนแม่วงก์อยู่ตรงไหน หันมาสนใจมากขึ้น จะเห็นพลังที่มี
ความสั่งสมมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลังๆ ของการเคลื่อนไหวเรื่องเขื่อนแม่วงก์
 แรงกระเพื่อมของคนบนสื่อออนไลน์จึงได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และจุดประเด็น
สาธารณะขึ้นในที่สุด ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างมากมาย จนกระทั่งรัฐบาล
ต้องหนัมาฟังเสยีงเรยีกร้องของประชาชนและหยดุทบทวนโครงการดงักล่าวในทีส่ดุ แต่ความ
เคล่ือนไหวเพื่อปกป้องสิทธิและคัดค้านการพัฒนาที่เป็นการทำาลายธรรมชาติยังไม่หยุดนิ่ง 
เมื่อมีกลุ่มพลังสังคมกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันเดินหน้าต่อไป โดยก่อตั้ง “เครือข่ายสื่ออาสาภาค
ประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อม” (คปส.) หรือ “Green Move Thailand” และด้วยประสิทธิภาพ
ทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างรวดเรว็แม่นยำาและไร้พรมแดน เฟซบุค๊จงึถกูใช้เป็นช่องทางหลกั
ในการสื่อสาร แลกเปล่ียนข้อมูลข้อเท็จจริงในประเด็นสิ่งแวดล้อม เพื่อกระจายถึงผู้คนทุก
ภาคส่วนให้มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ โดย ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำาวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ริเริ่มโครงการรณรงค์คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่าน
ทาง Change.org ทีม่ผีูร่้วมลงชือ่กว่า 120,000 คน ได้ยำา้ว่า “Green Move Thailand” จะทำา
หน้าทีส่่งเสยีงไปถงึผูม้อีำานาจและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง รวมถึงสร้างความเข้าใจกบัสาธารณชน 
เน้นประเดน็เหตผุลทางวชิาการ เนือ้หาทีเ่ป็นกลางและตรวจสอบได้ เพือ่ให้คนได้ตระหนกัถงึ
ข้อดี-ข้อเสียของโครงการขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนท่ีจะเกิดข้ึน (GREEN MOVE 
THAILAND, 2556)
 หากพิจารณาระบบการสื่อสารสังคมของเฟซบุ๊ค จะพบว่าเป็นระบบสร้างเครือข่าย
สังคมที่ทำางานด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ทุกคนสามารถสร้างบัญชีเฟซบุ๊คส่วนตัว
ได้ด้วยบัญชีอีเมล และเมื่อมีบัญชีเฟซบุ๊คแล้วสามารถเลือกรับหรือขอเป็นเพื่อนกับคนอื่นๆ 
ได้ 5,000 รายต่อบัญชีตัวเอง และสามารถมีผู้ติดตามได้ไม่จำากัด นอกจากน้ัน ยังสามารถ
นำาบัญชีเฟซบุ๊คส่วนตัวไปสร้างเฟซบุ๊คกรุ๊ป หรือ เปิดเฟซบุ๊คเพจสาธารณะตามความสนใจ
เฉพาะด้านได้อีก ทั้งสองประเภทนี้สามารถบอกรับเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกันให้กดไลค์เข้า
กลุ่มและติดตามได้ไม่จำากัดจำานวน ซึ่งเมื่อได้เป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊คกันแล้ว แต่ละคนจะได้รับ
ข้อมูลความเคล่ือนไหวของกันและกันผ่านทางหน้าบัญชีเฟซบุ๊คของตนในเวลาเดียวกัน โดย
ข่าวสารต่างๆ จะมาจากเพือ่นเฟซบุค๊แต่ละกลุม่ทีเ่ราไปกดไลค์อยู ่บนเครอืข่ายสงัคมนีท้กุคน
สามารถสือ่สาร โต้ตอบ แลกเปลีย่น แบ่งปันข้อมูลกบัเพือ่นเฟซบุค๊ได้ตลอดเวลา ผ่านการโพสต์ 
สเตตัส ผ่านการไลค์ คอมเม้นท์ แชร์ หรือ แท็กข้อมูลตรงไปยังบัญชีเพื่อนเฟซบุ๊คอื่นๆ ที่เรา
ต้องการสื่อสารด้วยทันที โดยทั้งหมดนี้จะปรากฏบนหน้าเฟซบุ๊คของทุกคนที่อยู่ในเครือข่าย
สังคมเดียวกัน รวมถึงการเข้าไปเยี่ยมชม ติดตามอ่าน หรือโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิปต่างๆ 
ในหน้าเฟซบุ๊คของเพื่อนได้อีกด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถรับรู้ความสนใจของเพื่อนเฟซบุ๊คใน
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ประเด็นต่างๆ ได้อย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งถ้าเราเกิดสนใจในประเด็นเดียวกันก็จะเช่ือมโยงเราไปสู่
สังคมเครือข่ายใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 อย่างในกรณีการต้านเขื่อนแม่วงก์ จะพบว่ามีคนให้ความสนใจติดตามเป็นเพื่อน
เพจเฟซบุ๊คประเด็นนี้อยู่มากมาย ทุกการเคลื่อนไหวของเพื่อนเฟซบุ๊คท่ีเป็นการกดไลค์หรือ
แชร์ประเด็นเขื่อนแม่วงก์ หมายถึงการกระจายข้อมูลออกไปสู่เพื่อนๆ บนสังคมเครือข่าย ยก
ตัวอย่างเช่น
 • เฟซบุ๊คเพจชื่อ “หยุด!!! เขื่อนแม่วงก์ STOP DAM” มีจำานวนผู้กดไลค์กว่า 

28,000 ไลค์
 • http://www.change.org/th/แคมเปญรณรงค์/หยุดโครงการสร้างเขื่อน

แม่วงก์ มีผู้ร่วมลงชื่อ 124,532คน ถูกแชร์บนเฟซบุ๊ค 193,000 ครั้ง ถูกทวีต  
607 ครั้ง

 • กระทู้พันทิป 9 เรื่องที่คุณควรรู ้เกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์ ถูกแชร์ไปเฟซบุ๊ค  
3,300 ครั้ง ถูกทวีต 268 ครั้ง

 • กระทู้ [CR] “กอดแม่วงก์” รูปจากป่าเก็บมาให้ดูค่ะ ถูกแชร์ไปเฟซบุ๊ค  
46,000 ครั้ง ถูกทวีต 763 ครั้ง

 จะเห็นว่า มีความเป็นไปได้ท่ีประเด็นต้านเข่ือนแม่วงก์ของ 4 ตัวอย่างข้างต้น จะ
ถูกกระจายข่าวออกไปปรากฏบนหน้าบัญชีของเพื่อนเฟซอื่นๆ ในเวลาอันรวดเร็ว และหาก
เพือ่นเฟซบุค๊เหล่านีเ้กดิความสนใจในประเดน็ดงักล่าวทีไ่ด้รบัการแชร์มาจากเพือ่นทีเ่ป็นผูน้ำา
ทางความคิด เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคม หรือ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง อาจจะทำาให้เกิดการแชร์ต่อ
เนื่องออกไปอีกเป็นทอดๆ และเป็นอย่างทวีคูณ รูปแบบการสื่อสารน้ีถูกเรียกว่า ไวรัล คือ 
เป็นลักษณะคลา้ยการแพร่กระจายลกุลามของเชือ้ไวรัส ดังนัน้ทุกการสื่อสารที่เคลื่อนไหวบน 
เฟซบุ๊คตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2555 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2556 จึงมีอิทธิพลสามารถสร้างการรับรู้
และก่อให้เกิดกระแสสังคมได้เป็นวงกว้าง เกิดประสิทธิผลสูงในการขับเคลื่อนประเด็นต้าน
เขื่อนเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าแม่วงก์
 ในต่างประเทศมกีรณตีวัอย่างทีใ่ช้สือ่ออนไลน์ในการผลกัดนัแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม
จนประสบความสำาเรจ็ เช่น กรนีพซี ได้รณรงค์แคมเปญ Facebook unfriends Coal เพือ่เรยีก
ร้องให้บริษัทเฟซบุ๊คหันมาใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แคมเปญได้เริ่มต้น
ขึน้ในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 หลงัจากทีบ่รษิทัเฟซบุค๊ได้ประกาศแผนการทีจ่ะสร้างศนูย์
ข้อมลูแห่งใหม่ โดยใช้พลงังานถ่านหนิขบัเคลือ่นระบบเทคโนโลยเีป็นหลกั ผูค้นกว่า 700,000 
คนจากทั่วโลกได้เข้าร่วมรณรงค์ครั้งนี้ผ่านสื่อออนไลน์ทุกประเภท เพื่อสื่อสารถึงบริษัท 
เฟซบุค๊ให้เป็นเพือ่นกบัพลงังานหมนุเวยีน และแคมเปญนีไ้ด้ทำาสถติโิลกกนิเนสส์มคีอมเมนท์บน 
เฟซบุค๊ของกรนีพซีมากทีส่ดุกว่า 80,000 คอมเมนท์ภายใน 24 ช่ัวโมงในวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 
2554 ในทีส่ดุผูก่้อตัง้เฟซบุค๊และซอีโีอ Mark Zuckerberg กไ็ด้ประกาศนโยบายขององค์กรที่
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จะใช้พลงังานหมนุเวยีนซึง่เป็นพลงังานสะอาดสำาหรบัศนูย์ข้อมลูในอนาคต การมส่ีวนร่วมของ
ผูค้นมากมายหลายแสนคนจากทกุมมุโลกได้ทำาให้ชยัชนะครัง้นีเ้กดิขึน้ (Greenpeace,2554)
 อธิบายได้ว่า สื่อออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊คนั้นเป็นแหล่งรวบรวมผู้คนที่มี
ความสนใจในเรื่องเดียวกันจากทุกสารทิศให้ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ ก่อให้เกิดพลังของฝูงชน 
(Power of the Crowd) ที่มีอานุภาพในการขับเคลื่อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งสูง ตามที่ พสุ เดชะ
รินทร์ (2555) ระบุว่า ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม กลุ่มคนหรือฝูงคนจะมีความฉลาดมากกว่า
บุคคลที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มนั้น “ประเด็นท่ีสำาคัญคือจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและสภาวะท่ี
เหมาะสม นั่นคือ ในกลุ่มคนนั้นจะต้องมีความคิดที่หลากหลาย การตัดสินใจของแต่ละคนจะ
ต้องเป็นอสิระจากกนั มกีารกระจายอำานาจการตดัสนิใจออกไป และสดุท้ายคอืต้องมวีธิกีารที่
เหมาะสมในการรวบรวมความคดิเหน็ จะได้ผลลพัธ์การตดัสนิใจของฝงูชนทีม่คีวามฉลาดกว่า
บุคคลที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มนั้น” (กรุงเทพธุรกิจ, 23 ต.ค.2555)
 ในประเทศไทยเองมตีวัอย่างทีป่ระสบความสำาเรจ็จากการใช้สือ่ออนไลน์ในการสือ่สาร
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน สมนึก จงมีวศิน นักวิจัยชุมชน เครือข่ายเพื่อนตะวันออก 
วาระเปลี่ยนตะวันออก (สัมภาษณ์, 11 พ.ค. 2557) เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า เมื่อปี 2553 
ได้ทำาโครงการรณรงค์ไม่เอาท่าเรือนำ้าลึกแหลมฉบัง โดยใช้สื่อออนไลน์ขับเคลื่อนในประเด็น
เรือ่งความมัน่คงทางอาหาร มผีูเ้กีย่วข้องทีม่ส่ีวนได้เสยีในพืน้ทีต่่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
ทำาให้เกดิกระแสตืน่ตวัในชมุชนแล้วขยายไปชมุชนอืน่ๆ ทีม่ปัีญหาสิง่แวดล้อมเช่นกนั จนกลาย
เป็นเครอืข่ายเคลือ่นไหวขึน้ เฟซบุค๊เป็นเครือ่งมอืหลกัทีเ่ชือ่มต่อบคุลากรทีท่ำางานรณรงค์เรือ่ง
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ของ 8 จังหวัดเข้าด้วยกัน อาทิ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี 
นครนายก รวมเป็นพื้นที่ประชาคมภาคตะวันออกกว่า 60 เครือข่าย ภายใต้ชื่อ “เครือข่าย
เพือ่นตะวนัออก วาระเปลีย่นตะวนัออก” โดยมี 3 เป้าหมายหลกัคอื หยดุภาวะคกุคาม ปกป้อง
พืน้ทีผ่ลติอาหาร และกำาหนดการพฒันาอย่างยัง่ยนื นำามาซึง่การผลกัดนัให้เกดิธรรมนูญชุมชน 
และในเชิงนโยบายต้องการให้รัฐออก พ.ร.บ.จังหวัดปกครองตนเองในที่สุด
 สมนกึบอกว่า ตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 เม่ือรวมเป็น “วาระเปลีย่นตะวันออก” 
สื่อกระแสหลักไม่ได้มองพื้นที่นี้เป็นองค์กรเล็กๆ แล้ว องค์กรนี้มี 8 จังหวัดในเครือข่ายทำาให้
มีพลังต่อรองเพิ่มขึ้น ก่อนหน้านั้นการรณรงค์ของกลุ่มมีสื่อให้ความสนใจน้อย เพราะยังใช้วิธี
ด้ังเดิม เช่น พมิพ์หนงัสอืเป็นเล่ม ทำาใบปลวิแจก นอกจากต้นทนุการผลติจะสงูแล้วข้อมลูยงัไป
ไม่ถึงสื่ออีก แต่พอเริ่มไปใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ในการรณรงค์ เฟซบุ๊ค เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ได้
ผลสูงในการนำาพาข้อมูลขยายไปสู่สื่อต่างๆ ทำาให้สื่อหลักมาลงพื้นที่ ซึ่งข้อดีของออนไลน์ ไม่
ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรม ยูทูบ คือ ต้นทุนถูกและรวดเร็วทั้งในการผลิต
และกระจายข้อมูลเชื่อมโยงถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว อย่าง
ไลน์ จะเป็นการสื่อสารโต้ตอบแบบเร่งด่วน จะใช้ในกลุ่มต่างๆ ที่เราต้องการสื่อสารด้วยความ
รวดเร็ว เช่น มีภาพของแหล่งรอบๆ ที่ทำาอุตสาหกรรม เราก็จะมีกรุ๊ปไลน์ที่วิเคราะห์เรื่องนี้ได้
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ทนัท ีหรอืจะเป็นเรือ่งมหาวชิชาลยัซึง่เป็นมหาวิทยาลยัชุมชนของคนชลบุร ีกจ็ะเอาคนท่ีมีองค์
ความรู้ทางสังคมท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในกรุ๊ปไลน์มหาวิชชาลัยด้วย มีการสื่อสารทั้งเรื่องการเรียน
รู้ การสอบถามข้อมูล การแจ้งเตือน แจ้งข่าว นัดหมายต่างๆ และจะมีไลน์เฉพาะกรุ๊ปที่ลิงค์
กับส่วนกลางต่างๆ เช่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือคนที่ทำาเรื่องปฏิรูป (เพิ่งอ้าง)
 จากรายงานที่ถ่ายทอดอีกทีโดย Thai Publica เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557 สมนึกได้พูด
ถึงความสำาเร็จของโมเดลอ่าวอุดม ว่า ธรรมนูญอ่าวอุดมเริ่มทำาปลายปี 2554 เสร็จเรียบร้อย
ปี 2556 ชุมชนสามารถต่อรองกับผู้ประกอบการได้ทันที และจากการรณรงค์ต่อเนื่องหลายปี 
ชาวบ้านได้มองข้ามเรื่องเงินไปแล้ว เพราะเงินคือสิ่งที่นำามรดกออกไปจากพื้นที่ ฉะนั้น ถ้าไม่
เห็นเงินเป็นใหญ่ ไม่ขายที่ดิน ไม่รับเงินจากผู้ประกอบการเพื่อให้โครงการต่างๆ เข้ามา พื้นที่
ก็จะไม่เสียหายขนาดนี้ ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วย และวันนี้อ่าวอุดมก็สามารถพลิกฟื้นได้จริง อย่าง
ชายหาดที่ชาวบ้านบอกให้ไทยออยล์มาถมทะเลก็ทำาให้ได้ชายหาดคืนมาส่วนหนึ่ง ธรรมชาติ
ชุมชนกลับมา มีชาวบ้านมาปูเสื่อนั่งเล่น มีลิงลงมาเล่นที่ชายหาด ที่สำาคัญที่สุดคือได้แนวทาง
ของกระบวนการทำางาน ระบบธรรมนูญชุมชนท่ีอ่าวอุดมได้ถูกนำาไปใช้ในหลายจังหวัด เช่น 
ปราจีนบุรี ระยอง ตราด ฯลฯ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีการปรับใช้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การทำา
ธรรมนูญยังเป็นการศึกษาอนาคต ที่เรียกว่า Transformative Scenario Planning ซึ่งมีครั้ง
แรกที่ภาคตะวันออก
 “คณุปูการของธรรมนญูชมุชนอ่าวอดุมคอื การเป็นโมเดล เพยีงแต่ต้องปรบัให้เหมาะ
กับบริบท ขณะนี้มี 15 พื้นที่ที่นำาไปปรับใช้ พลังชุมชนเล็กๆ อย่างอ่าวอุดมที่เกิดจากคนเพียง 
7 คนรวมตัวกัน กลายมาเป็น 12 คน และในที่สุดกว่า 1,000 คนที่ขับเคลื่อนไปด้วยกัน และ
สามารถบีบบังคับ “ยักษ์ใหญ่” ทั้งหมดให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผมหรือผู้นำา
ชุมชน แต่คือพลังที่ชุมชนขับเคลื่อนไปพร้อมผู้ประกอบการ สู้กันด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง ไม่ใช่
ความเชื่อ” สมนึก กล่าว (สัมภาษณ์, 11 พ.ค. 2557)
 จากตัวอย่างที่แสดงมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มี
บทบาทสำาคัญในการชีน้ำาชมุชน สร้างพลงัเครอืข่ายให้มัน่คง และช่วยขยายขอบเขตองค์ความ
รู้ ทำาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในหลายๆ พื้นที่ของชุมชนได้ถูกเผยแพร่กระจายออกไป ก่อให้
เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชุดความรู้ต่างๆ จนสามารถนำาไปสู่แนวทางการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยตัวของชุมชนเอง

สื่อกระแสหลัก ที่พึ่งของข่าวสิ่งแวดล้อม?
 แม้ว่าสื่อกระแสหลักจะมีข้อจำากัดในการปฏิบัตหิน้าที่และสื่อออนไลน์เป็นทางเลือก
ใหม่ของนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมดังท่ีกล่าวข้างต้นไปแล้วน้ัน กับคำาถามท่ีว่า จริงหรือไม่ท่ี
ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ต้องการที่พึ่งจากสื่อกระแสหลักอีกต่อไป จากการสัมภาษณ์บุคลากร
ในวงการส่ือและสิ่งแวดล้อมในประเด็นคำาถามนี้ พบว่า ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
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ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ สำาหรับประเทศไทยขณะนี้ สื่อกระแสหลักยังคงเป็นที่พึ่งอยู่ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมยังคงจำาเป็นต้องได้รับการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก เพราะสื่อ
ออนไลน์ยงัไม่อยูใ่นระดบัทีม่บีทบาทในการผลกัดนัให้เกดิการแก้ไขนโยบายรฐัหรอืจุดประเดน็
ให้เกดิเป็นวาระแห่งชาตไิด้เท่ากบัสือ่กระแสหลกั เน่ืองจากสือ่กระแสหลกัยงัได้รบัความเช่ือถือ
มากกว่าและยังเป็นช่องทางสื่อสารหลักที่สาธารณชนของประเทศไทยกว่า 64 ล้านคนจะเข้า
ถึงองค์ความรูไ้ด้ง่ายและรวดเรว็ โดยเฉพาะโทรทศัน์ ยงัเป็นเครือ่งมอืทีท่รงอทิธพิลสามารถส่ง
สารไปถงึประชาชนทัว่ประเทศได้รวดเรว็ทกุชนชัน้ อนัจะก่อให้เกดิการรบัรู ้ตระหนกั เข้าใจใน
ประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมของสงัคมไทย และร่วมลงมือแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีท่ีนับวนัจะทวคีวาม
รนุแรงและเกดิผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึน้ โดยผูเ้ช่ียวชาญในวงการสือ่และสิง่แวดล้อมได้ให้
ทัศนะเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ดังนี้
 สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สัมภาษณ์, 13 พ.ค. 2557) แสดงความคิด
เห็นว่า ประเด็นสิ่งแวดล้อมจำาเป็นต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลัก เนื่องจากเป็นสื่อที่กลุ่มผู้บริหาร
ประเทศใช้ในชีวิตประจำาวัน บุคคลผู้ที่มีอำานาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในสังคมไทยยังเปิด
รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลักมากกว่าสื่อออนไลน์ และพื้นที่การนำาเสนอในสื่อกระแส
หลักถือเป็นพื้นที่ที่สำาคัญมาก เพราะคุณสมบัติสำาคัญของสื่อกระแสหลักคือ การได้รับความ
เชื่อถือและไว้วางใจจากสาธารณชนมากกว่าสื่อทางเลือกอื่นๆ อาทิ ในงานวิจัยต่างๆ หากนำา
ข้อมลูจากสือ่ออนไลน์มาใช้ในการศกึษาและอ้างองิ คนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นงานทีไ่ม่น่าเชือ่
ถือ แต่ขณะเดียวกันหากใช้ข้อมูลจากสื่อกระแสหลักคนจะเชื่อถือมากกว่า
 “ในต่างประเทศเขาใช้ส่ือหลักแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม ตวัอย่างแรก คอื ภาพยนตร์เรือ่ง 
An Inconvenient Truth (2549) ที่ อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ พยายามรณรงค์
เรือ่งภาวะโลกร้อนจนไม่รูจ้ะทำายงัไงแล้ว สดุท้ายเลยทำาเป็นภาพยนตร์ขึน้มา คนทัง้โลกดแูล้ว
ตะลึงงัน ช็อก รู้สึกอยากทำาอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนหลังจากดูหนังจบ เพราะเขา
เลอืกใช้สือ่ทีท่ำาให้คนรูส้กึได้ เพือ่มายกประเดน็ปัญหาท่ีเขาทำาอยู ่และองค์กรกรนีพชี ท่ีรณรงค์
เรือ่งล่าปลาวาฬ เขากม็กีจิกรรมด้วย ลงทัง้ทวี ีหนงัสอืพมิพ์ เนชัน่แนลจโีอกราฟฟิคกน่็าสนใจ 
เป็นแมกกาซีนสื่อกระแสหลักคนไว้ใจ” สิงห์กล่าว 
 ในทำานองเดียวกัน สมนึก กล่าวว่า สื่อกระแสหลักยังมีความสำาคัญมาก ในกรณีที่
เป็นการนำาเสนอจากรายการโทรทัศน์ที่มีฐานผู้ชมกลุ่มใหญ่ที่กระจายทั่วประเทศ อาทิ ข่าว
สามมิติ เรื่องเล่าเช้านี้ ฯลฯ เช่น เรื่องไฟไหม้บ่อขยะที่แพรกษา สมุทรปราการ จะเกิดเรื่อง
ของการกระตือรอืร้นของหน่วยงานรฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าไปดแูลจดัการปัญหาทนัที 
เพราะมีประชาชนทั่วประเทศที่ทราบข่าวเฝ้าติดตามอยู่ (สัมภาษณ์, 11 พ.ค. 2557)
 สอดคล้องกับพิเชษฐ์ ที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า สื่อออนไลน์สร้างการตื่น
ตัวทำาให้คนรักสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น แต่หากจะก่อเกิดเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงในเชิงรูปธรรม
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อาจยงัไม่สามารถทำาได้ โดยส่วนตวัมองว่าพลงัของสือ่กระแสหลกัในแง่ของการเปลีย่นแปลงมี
มากกว่า สมมตว่ิา ไทยรฐั หนงัสอืพมิพ์ผูท้รงอทิธพิล เกาะตดิเรือ่งใดเรือ่งหนึง่และอยูห่น้าหนึง่
ตลอด หรือช่องเจ็ดเกาะข่าวใดข่าวหนึ่งตลอด ระดับพลังของมันมีมากพอที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายได้ อย่างกรณีการรณรงค์เรื่องเขื่อนแม่วงก์ เมื่อได้รับความสนใจจากสื่อ
กระแสหลกัเข้ามาร่วมด้วยกม็คีวามเป็นไปได้ในการประสบความสำาเรจ็มากยิง่ขึน้ (สมัภาษณ์, 
15 พ.ค. 2557)
 เข่นเดยีวกบั มานะ ให้สมัภาษณ์ว่า สือ่ดจิติอลหรอืสือ่สงัคมออนไลน์จะสามารถสือ่สาร
อย่างมพีลงัได้ในระดบัหนึง่ แต่อาจไม่มพีลงัมากนกัสำาหรบักลุม่คนทีไ่ม่ได้เปิดรบัสือ่ออนไลน์ โดย
ตวัอย่างทีป่รากฏชดัเจนคือ ประเดน็สิง่แวดล้อมต่างๆ ทีผ่่านมา ทีแ่พร่กระจายโด่งดงัอยูใ่นพืน้ที่
สงัคมออนไลน์หลายครัง้ จะพบว่าไม่มพีลงัขบัเคลือ่นในการเจาะลกึหรอืแก้ไขปัญหา หากไม่ได้รบั
การตอบสนองหรอืนำาเสนอจากสือ่กระแสหลกั แต่ในปัจจบุนัสือ่กระแสหลกัจะมกีารเฝ้าดปูระเดน็
ทีพ่ดูคยุในสงัคมออนไลน์อยูเ่สมอและนำาประเดน็ร้อนมารายงาน การสือ่สารในพืน้ทีอ่อนไลน์จงึ
ได้รบัการตอบรบัจากสือ่กระแสหลกัมากขึน้ (สมัภาษณ์, 23 พ.ค. 2557)
 ด้านสมนกึ (สมัภาษณ์, 11 พ.ค. 2557) ได้ยกตวัอย่างกลยทุธ์การวางแนวทางเนือ้หา
ทีจ่ะสือ่สารด้วยสือ่ออนไลน์ออกไป โดยต้องมรีปูแบบทีน่่าสนใจเพือ่เรยีกสือ่หลกัให้มาทำาข่าว 
เช่น กรณีรณรงค์พืน้ทีแ่หลมฉบัง “บางละมงุยาตรา” เมือ่ปี 2555 โดยกล่าวว่า เมือ่สือ่สารโดย
การทำาให้เห็นภาพว่าพื้นที่บางละมุงเป็นครัวของพัทยาและครัวของโลก จนนำามาซึ่งการแชร์ 
บอกต่อ และเผยแพร่ข้อเทจ็จรงิบนส่ือสงัคมไปสูส่ือ่อืน่ๆ ปรากฏว่าวนัทีเ่ดนิรณรงค์แคมเปญดงั
กล่าวมสีือ่มวลชนมาทำาข่าวจำานวนมาก ท้ังจากสือ่โทรทัศน์ช่อง 3 5 7 9 และหนังสอืพมิพ์เกอืบ
ทกุฉบบั ซึง่เหตกุารณ์นีเ้มือ่ได้เป็นข่าวขึน้มาแล้ว พืน้ทีด่งักล่าวถกูมองว่าเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิที่
สำาคัญของประเทศ อีกทั้งเป็นพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่ต้องอนุรักษ์ไว้ สื่อกระแสหลักจึงให้ความ
สนใจประเด็นผลกระทบจากอุตสาหกรรมต่อทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นแหล่งอาหารมากข้ึน 
ทำาให้ง่ายต่อคนทีท่ำางานผลักดนั เรือ่งปัญหาสิง่แวดล้อมในเชงิโครงสร้างถกูชปูระเดน็ขึน้มาได้
 วนัฉตัร ผดงุรตัน์ ผูก่้อตัง้เวบ็ไซต์พนัทปิดอทคอม สงัคมออนไลน์เวบ็บอร์ดสาธารณะ 
(สมัภาษณ์, 24 พ.ค. 2557) มคีวามเหน็ไปในทางเดยีวกนัว่า สือ่กระแสหลกัมคีวามสำาคญัอย่าง
มากต่อปัญหาสิง่แวดล้อม เพราะยงัคงเป็นช่องทางเดยีวท่ีสามารถสร้างประเดน็สาธารณะหรอื
วาระแห่งชาติ (Public Agenda) ได้อย่างน่าเชื่อถือ ยกกรณีตัวอย่าง change.org เป็นการ
ผลกัดนัการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมโดยใช้สือ่ออนไลน์ ซึง่จะพบว่า change.org เป็นเครือ่งมอืสือ่
สังคมรูปแบบหนึ่งที่มีจุดเด่นคือ นำาความเป็นปัจเจก (Individual) มาใช้เป็นพลังผลักดัน แต่
ก็จุดกระแสได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นต้องรอการขานรับจากสื่อกระแสหลัก ในขณะเดียวกัน
สื่อสังคมก็ยังมีข้อด้อยในเรื่องการนำาเสนอเน้ือหา ท้ังน้ี เน้ือหาในสื่อออนไลน์มีธรรมชาติอยู่
สองประการ คือ เนื้อหาที่มีอยู่จำานวนมากมายมหาศาล โดยผู้บริโภคจะเลือกในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการรบัเท่านัน้ และความน่าเชือ่ถอืของเนือ้หาออนไลน์ซึง่เป็นปกตทิีม่ทีัง้ทราบแหล่งทีม่า
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กบัไม่ทราบทีม่าของข้อมลู ซึง่ถอืว่ามคีวามสำาคญัอย่างยิง่ในกรณีปัญหาสิง่แวดล้อม เพราะเป็น
ประเดน็ทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิทางวทิยาศาตร์ไม่ใช่ประเดน็ความคดิเหน็ทางสงัคมทีไ่ม่มถีกูไม่มผีดิ

เส้นทางสื่อ 2 ยุค
 ปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์ในไทยยังไม่มีบทบาทเท่าต่างประเทศมากนัก อย่างเช่น 
Greenpeace International ที่ผลักดันประเด็นสิ่งแวดล้อมผ่านการสื่อสารออนไลน์รณรงค์
แคมเปญต่างๆ บนเครือข่ายสังคมอย่าง เฟซบุ๊ค จนประสบผลสำาเร็จ ซึ่งจากการรายงานของ 
Greenpeace Thailand (2557) แคมเปญที่สำาเร็จมี เฟสบุ๊กเป็นเพื่อนกับพลังงานหมุนเวียน 
(อเมรกิา), โฟล์กสวาเกนหนนุการลดการปล่อยควนัคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ (องักฤษ), 
เบอร์เบอร์รแีสดงเจตนารมณ์ล้างสารพษิออกจากแฟชัน่ (องักฤษ), คทิแคทจะเปลีย่นแหล่งจดั
ซือ้นำา้มนัปาล์ม (มาเลเซยี), หยดุ โคคา-โคลา จากการทำาลายชายหาดออสเตรเลยี (ออสเตรเลยี) 
หากตัง้ข้อสังเกตุจะพบว่าธุรกิจทัง้ห้าเป็นสนิค้าท่ีมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรูจ้กัและมีผูบ้รโิภคทัว่โลก การ
ทีก่รนีพซีประสบความสำาเรจ็กับแคมเปญจงึมาจากจำานวนคนมหาศาลทีส่นบัสนนุการรณรงค์
เหล่านี้ ซึ่งก็คือ คนที่ใช้เฟซบุ๊คร่วมลงชื่อกันมากมาย จำานวนคนมีพลังเป็นที่ประจักษ์ในระดับ
ท่ีบรษัิทเจ้าของสนิค้าทัง้ห้านีจ้ำาเป็นต้องรบัฟังเสยีงสะท้อนและปรบันโยบายให้เป็นมติรกบัสิง่
แวดล้อมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตต่อไป
 เมื่อศึกษาสถิติคนที่ใช้เฟซบุ๊คของประเทศที่เป็นต้นทางรณรงค์แคมเปญดังกล่าว จะ
พบว่าทั้งสี่ประเทศ อเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย และ ออสเตรเลีย ต่างมีจำานวนคนใช้เฟซบุ๊คมา
กกว่า 50% ของประชากรทั้งประเทศ จากรายงานของ Zocial inc. (2557) ประเทศไทยเอง
มีสถิติผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ลงทะเบียน ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2557 อยู่ที่ 28 ล้านคน คือ 42% ของ
ประชากร และมีคนใช้ทวิตเตอร์ 4.5 ล้านคน คนใช้อินสตาแกรม 1.7 ล้านคน และมีผู้ใช้ไลน์
ในประเทศไทยกว่า 24 ล้านคน
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 จากภาพรายงานข้างบน เมื่อคำานวณจำานวนผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
85.63% ของจำานวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 28 ล้านคนแล้ว จะพบว่ามีจำานวนผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ประมาณ 24 ล้านคนเท่านั้น ยังมีจำานวนน้อยกว่าผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2557 ซึ่งมีจำานวนกว่า 43 ล้านคน (ไทยรัฐออนไลน์, 6 ก.พ. 2557) เพราะ
ฉะนั้น ด้วยจำานวนผู้ใช้ส่ือออนไลน์ในประเทศไทยท่ียังมีไม่มากพอเม่ือเทียบกับประชากร
ทั้งหมด ประเด็นที่เคลื่อนไหวโด่งดังบนสื่อออนไลน์จึงต้องได้รับความสนใจจากสื่อกระแส
หลักในการนำาไปขยายความสู่กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ไม่ได้เปิดรับสื่อออนไลน์ ดังนั้น 
ปัญหาสิง่แวดล้อมในไทยจงึยงัต้องพึง่พาสือ่หลกัอยู ่อันเน่ืองมาจากคณุสมบัตด้ิานความน่าเช่ือ
ถือและความสามารถในการส่งสารไปยังมวลชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนที่
จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง สร้างกระแสสังคมให้รับรู้ปัญหา เกิดความเข้าใจ และร่วมหา
วธิกีารแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมในเชงิโครงสร้าง ซึง่จะนำาไปใช้ทัง้ในรปูแบบส่วนบคุคล สถาบนั 
องค์กร รวมถึงในระดับรัฐได้
 นอกจากนี ้ยงัมมีมุมองของบคุลากรจากวงการต่างๆ ข้างต้น ทีม่คีวามสอดคล้องและ
เป็นไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มอาจต้องใช้
ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ พึ่งพาและร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยเมื่อสื่อกระแสหลักนำา
เสนอข่าวสารออกไป ความสนใจของผู้ใช้งานสังคมออนไลน์ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งใช้สื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงในกลุ่มอื่นๆ ท่ีเล็งเห็นถึงความ
น่าเชื่อถือจากการนำาเสนอของสื่อกระแสหลักก็จะเปิดรับและแสวงหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
มากยิ่งขึ้น เกิดอารมณ์ร่วมได้ง่าย
 ในยคุปัจจบุนัทีร่ะบบการสือ่สารมกีารพฒันาเปลีย่นแปลงตลอดเวลานี ้การทำาความ
เข้าใจกับสื่อแต่ละยุคจะช่วยให้การทำางานสื่อสารเพื่อผลักดันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ันง่าย
ขึ้น ตามที่ กาญจนา แก้วเทพ อาจารย์ประจำาภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อ้างถงึแนวคดิในหนงัสอืชือ่ Communication Theory: Media, 
Technology and Society ของ David Holmes (2548) ที่ได้แยกแยะยุคสมัยของสื่อออก
เป็น 2 ยุคคือ สื่อกระแสหลักที่เปรียบได้กับสื่อยุคสมัยแรก และสื่อออนไลน์ที่เป็นสื่อยุคสมัย
ที่สอง โดยเรียกยุคแรกก่อนช่วงกลางทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533) ว่า The First Media Age 
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และถัดมาเป็นยุคสมัยที่สอง ว่า The Second Media Age พร้อมกับได้จำาแนกคุณลักษณะ
ของแต่ละยุคไว้ดังอ้างนี้

ตาราง 1 คุณลักษณะของ First/ Second Media Age (กาญจนา, 2556)

 
 จากตารางข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า สื่อยุคแรกเป็นลักษณะของการกระจาย
เสียงจากคนกลุ่มน้อยไปสู่คนกลุ่มใหญ่ สื่อกระแสหลักจึงมีรูปแบบของการสื่อสารทรงปิระ
มิด เป็นการสื่อสารทางเดียว ข่าวสารถูกกำาหนดโดยผู้ใช้สื่อ ผู้ใช้สื่อกับผู้รับสารจะแยกจากกัน 
โดยผูร้บัสารในทีน่ีห้มายถงึสาธารณชน จะได้รบัข่าวสารในลกัษณะทีข่่าวแต่ละชิน้จะแยกเป็น
ส่วนๆ ไม่มคีวามต่อเนือ่งกนั เป็นรายละเอยีดของ Who What When Where รปูแบบเนือ้หา
มักจะเป็นการแจ้งทราบหรือสั่งให้ปฏิบัติตาม
 ทั้งนี้ได้มีการสะท้อนถึงลักษณะการนำาเสนอข่าวของสื่อกระแสหลัก โดยวันฉัตร 
(สัมภาษณ์, 24 พ.ค. 2557) ได้ตั้งข้อสังเกตุว่า วิธีการนำาเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมของสื่อหลักใน
ปัจจบุนัเป็นลกัษณะรายการพดูคยุหรอืสมัภาษณ์ ตดิตามผลงานของคนทีท่ำางานด้านอนรุกัษ์
สิง่แวดล้อม เสมอืนการประชาสมัพนัธ์ (Tie-in) แนวทางการอนุรกัษ์เป็นเรือ่งๆ แต่การนำาเสนอ
ในลักษณะสารคดีที่ร้อยเรียงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิต
ยังมีการนำาเสนอไม่มากนัก โดยส่วนตัวมองว่าข้อเสียของแนวทางการนำาเสนอแบบพูดคุยห
รือสัมภาษณ์นั้น จะทำาให้เกิดพฤติกรรมของการพูดตามกันไปโดยขาดการมองปัญหาอย่าง 
รอบด้าน
 ด้าน มานะ กล่าวถึงลักษณะการนำาเสนอข่าวของสื่อกระแสหลัก ว่า มักไม่ให้ความ
สำาคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงโครงสร้าง โดยทั่วไปจะนำาเสนอเฉพาะในประเด็นปลีกย่อย 
เช่น ตัดไม้ทำาลายป่า แต่ไม่เสนอปัญหาการพฒันาโครงสร้างทีท่บัซ้อนกบัปัญหา มเีพยีงบางสือ่
เท่าน้ันทีห่ยบิยกปัญหานีข้ึน้มา แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มกีารนำาเสนออย่างต่อเนือ่ง ทำาให้ประชาชน

First Media Age (ยุคกระจายเสียง) Second Media Age (ยุคปฏิสัมพันธ์)

1. รวมศูนย์ (Centered) คนกลุ่มน้อยพูด

กับคนส่วนใหญ่

2. สื่อสารแบบทางเดียว

3. มีแนวโน้มอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ

4. ผู้ใช้สื่อ/ ผู้รับสาร แตกแยก

กระจัดกระจายเป็นมวลชนที่ 

คล้าย ๆ กัน

5. มีอิทธิพลต่อระดับจิตสำานึก

1. กระจายศูนย์ คนส่วนใหญ่พูดกับ

คนส่วนใหญ่

2. สื่อสารแบบสองทาง

3. หลีกเลี่ยงจากการควบคุมของรัฐ

4. ผู้ใช้สื่อ/ ใช้สาร ยังคงรักษาปัจเจก

ภาพ/ อัตลักษณ์ของตนเอาไว้ได้

5. มีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลในแง่

ประสบการณ์แห่งเวลาและพื้นที่ 

(Time & Space)
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ขาดความรู ้ความเข้าใจ ส่วนหนึง่มองว่าเป็นอทิธพิลของนโยบายของสือ่ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
จากองค์กรทีอ่าจมคีวามคาบเก่ียวกับเรือ่งการพฒันาซึง่ทบัซ้อนกบัปัญหาสิง่แวดล้อม และอกี
ปัจจยัคอืแนวความคดิหรอือดุมการณ์ของนกัข่าวทีไ่ม่ได้เหน็ถงึปัญหาหรอืความสำาคญัของสิง่
แวดล้อมในเชงิโครงสร้าง เพราะฉะนัน้เม่ือมีปัญหาเหล่าน้ีเกดิข้ึนนักข่าวกม็องว่าเสยีสละในเชิง
ธรรมชาตเิลก็น้อยเพือ่การพฒันา เช่น มปัีญหาเรือ่งเขือ่นกบัเรือ่งสิง่แวดล้อม สือ่จะหยบิยกว่า
หากไม่มีเขื่อนจะใช้ไฟฟ้าอย่างไร เป็นต้น (สัมภาษณ์, 23 พ.ค. 2557)
 ส่วนส่ือยุคที่สองจากตารางดังกล่าว เป็นสื่อออนไลน์หรือสื่อยุคปฏิสัมพันธ์ จะมี
ลักษณะเด่นคือ เป็นการสื่อสารสองทางที่มีรูปแบบเป็นแนวระนาบเดียวกัน เป็นการสร้าง
เนื้อหาโดยผู้ใช้สื่อซึ่งเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งสาร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถกเถียงต่อกันได้
ง่ายและเร็ว ซึ่งเนื้อหาจะมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันได้ โดยจะมีรายละเอียดของข่าวสารเป็น 
Who What When Where Why and How ซึ่งส่วน Why and How มีความสำาคัญที่จะ
ถกูนำาไปสูก่ารบรูณาการข้อมลูเข้าด้วยกนัได้โดยง่าย ก่อให้เกดิการสร้างข้อมลูจำาเพาะขึน้ใหม่ 
เป็นการรวมตวัใหม่ในแง่ประสบการณ์แห่งเวลาและพืน้ทีท่างความคดิได้ ซึง่ กาญจนา (2556) 
ระบุว่า สื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง อีกทั้งมีรูปแบบการ
สื่อสารที่ผู้รับสารต้องมีลักษณะตื่นตัว (active) และต้องแสดงบทบาทในการเป็นผู้แสวงหา
ข้อมูลมากกว่าการรอรับเนื้อหาเพียงอย่างเดียว
 ตามที่พิเชษฐ์ให้ข้อมูลไว้ว่า ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ระดับเดียวกับเรื่อง
การเมอืง การคอร์รปัชัน่ เพราะเป็นเรือ่งความขดัแย้งระหว่างผูเ้หน็ด้วยกบัผูไ้ม่เหน็ด้วยบนผล
ประโยชน์ จึงทำาให้ต้องการพื้นที่สำาหรับการถกเถียง ดังนั้น สื่อออนไลน์ที่สามารถตอบสนอง
ได้จึงเข้ามามีบทบาทแทนที่สื่อกระแสหลักในการนำาเสนอข้อมูลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด และมีพลังในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลจากพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของ
ผูบ้รโิภคทีห่นัไปสนใจสือ่สงัคมออนไลน์ เสพสือ่ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้จนเกดิเป็นชมุชน
ออนไลน์ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงทำาให้พื้นที่
ข่าวส่ิงแวดล้อมไปอยู่ในชุมชนเหล่าน้ีมากขึ้น มีเว็บไซต์เฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้น (สัมภาษณ์,15 พ.ค. 2557)
 ส่วนสิงห์กล่าวว่า ส่ือออนไลน์ทำาให้คนเกิดความตระหนักรู้ (awareness) มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ หน่วยงานต่างๆ มักติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่า
จะเป็นการตั้งใจเปิดรับหรือไม่ แต่อย่างน้อยจะเห็นเนื้อหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาทิ เว็บไซต์ 
http://www.tgo.or.th/ ขององค์กรก๊าซเรอืนกระจก ซึง่มีกจิกรรมให้คนเข้าไปประเมินตนเอง
ว่าในชีวิตประจำาวันทำาลายสิ่งแวดล้อมหรือปล่อยก๊าซคาร์บอนมากน้อยเพียงใด จัดว่าเป็น
กิจกรรมที่ขับเคลื่อนในเชิงการให้ข้อมูลหรือสร้างความตระหนักรู้(education awareness) 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ออนไลน์เมื่อมีสื่อ
กระแสหลกัมาเข้าร่วม จงึจะเกดิการขบัเคลือ่นในเชงิการดำาเนนิการเป็นรปูธรรม (action) ได้ 
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(สัมภาษณ์, 13 พ.ค. 2557)
 ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ที่ พิเชษฐ์หยิบยกขึ้น
มา คือ กรณีเขื่อนแม่วงก์ที่ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมของสื่อกระแสหลักได้มีการหารือพูดคุย
กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมออนไลน์ และมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เพื่อกำาหนดวาระการประสาน
ความร่วมมือในการผลักดันแก้ไข พรบ.สิ่งแวดล้อมปี 2535 เพราะมีช่องโหว่หลายเรื่องมาก 
เช่น เรื่องระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) (สัมภาษณ์,
15 พ.ค. 2557)
 เช่นเดียวกับวันฉัตรที่ให้ความคิดเห็นว่า ในการสื่อสารเนื้อหาใดๆ ออกสู่สังคม ผู้ส่ง
สารควรต้องออกแบบให้สือ่แต่ละช่องทางมกีารปฏบิตังิานร่วมกนั อาท ิใช้สือ่กระแสหลกัเป็น
ตวักำาหนด Public Agenda เพราะส่ือกระแสหลกัสามารถเข้าถึงผูค้นได้เป็นจำานวนมาก และใช้
ส่ือออนไลน์เป็นตวัสร้างการมส่ีวนร่วม เพือ่ให้การสือ่สารมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ (สมัภาษณ์, 
24 พ.ค. 2557)

ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ต่อสื่อกระแสหลักในประเด็นสิ่งแวดล้อม
 แม้ว่าในปัจจุบันผู้ใช้สื่อออนไลน์ในประเทศไทยจะยังมีจำานวนน้อยกว่า 50% ของ
ประชากร แต่ด้วยอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ของผู้ใช้เฟซบุ๊ค 53% และผู้ใช้ไลน์
มีอัตราเติบโตสูงถึง 20% รวมถึงอัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและ
ของคอมพิวเตอร์ที่คาดการณ์ว่าจะมีจำานวนเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตมาก และ 91% ของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือนิยมใช้เครือข่ายสังคม จากรายงานของ Zocial inc. (2557) 
ที่ได้แสดงไว้ ดังนั้น การเติบโตของผู้ใช้สื่อออนไลน์จึงมีแนวโน้มที่จะมีจำานวนมากกว่า 50% 
ของประชากรไทยในไม่ช้า ซึ่งย่อมหมายถึงพลังการเคลื่อนไหวที่จะมีเพิ่มสูงขึ้นด้วย
 พฤติกรรมของผู้ใช้สื่อ
ออนไลน์ คือ ส่วนใหญ่นิยม
ใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงโซ
เชียลมีเดียสูงที่สุด ด้วยความ
สะดวกที่ เข ้ าถึ งได ้ทุกที่ทุก
เวลา คนจะใช้อินเทอร์เน็ตมาก
ขึ้นในชีวิตประจำาวัน จำานวน
ชั่วโมงการเข้าอินเทอร์เน็ตของ
ปี 2556 คือ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กิจกรรมหลักที่คนทำาผ่านโซเชียลมีเดีย คือ การพูดคุยแบ่ง
ปันประสบการณ์และความรู้เป็น 85.7% นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียยังถูกใช้เพื่อการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวให้ทันกับสถานการณ์ที่กำาลังเป็นกระแสนิยมเป็น 64.6% ใช้
อัพโหลด/แชร์รูปภาพหรือวิดีโอเป็น 60.2% ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำาให้ ปัจจุบันนี้มีการกระจาย
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ข้อมูลข่าวสารประเด็นต่างๆ ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว (Media Monitor, 2557)
 รายงานของ Zocial inc. (2557) ยังระบุว่า เฟซบุ๊คเป็นสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้
มากที่สุด และไลน์รองลงมา โดยหมวดหมู่บนเฟซบุ๊คที่มีการปฏิสัมพันธ์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
คือ รถยนต์ อันดับสองคือ การเมือง จุดที่สำาคัญกับสื่อกระแสหลัก คือ หมวดหมู่บนเฟซบุ๊คที่
ได้รับการปฏิสัมพันธ์สูงเป็นอันดับสาม คือ หมวดหมู่สื่อทั่วไป โดยช่วงเวลาที่มีคนปฏิสัมพันธ์
ในหมวดหมูน่ีส้งูสดุ คือ เวลาสีทุ่ม่ และมกีารแชร์ข้อมลูต่างๆ จากทวติเตอร์ ยทูบู อนิสตาแกรม 
มาทีเ่ฟซบุค๊ โดยจำาแนกพฤตกิรรมการแชร์ข้อมูลของผูใ้ช้สือ่ออนไลน์ออกเป็นเพศชายและเพศ
หญงิ ซึง่พบว่าผูช้ายจะแชร์ข้อมลูจากทวติเตอร์และยทูปูไปเฟซบุค๊มากกว่าผูห้ญงิ ส่วนผูห้ญงิ
จะแชร์ข้อมูลจากอินสตาแกรมไปเฟซบุ๊คมากกว่าผู้ชาย
 นอกจากนี้  จากรายงานดัง
กล่าว คนไทยยังนิยมใช้โซเชียลมีเดีย
หลายประเภทร่วมกัน เช ่น เฟซบุ ๊ค  
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ในการส่ือสาร
และตดิตามความเคลือ่นไหวของข่าวสาร
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้แต่ละประเภท
แสดงในภาพประกอบ โดยจะใช้ไลน์
สำาหรับการติดต่อพูดคุยหรือแชทกัน
 จะพบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ของประชาชนทีก่ล่าวมาทัง้หมด
ข้างต้น จะเป็นประโยชน์แก่ส่ือกระแส
หลักในการสร ้างประเด็นขับเคล่ือน
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เพราะสังคม
ออนไลน์จะพดูคุยและ “ขยาย” เรือ่งราวทีส่ือ่กระแสหลกัสร้าง เครอืข่ายสงัคมเหล่านี ้ยงัผลติ
สื่อซำ้าแบบมีส่วนร่วม รายงานข่าวจากพื้นที่ แลกเปลี่ยนความเห็น ถกเถียง และตรวจสอบข้อ
เท็จจริงในประเด็นต่างๆ อย่างละเอียด 
 คุณลักษณะเด่นของสื่อออนไลน์อีกข้อ คือ เป็นแหล่งของข้อมูลข่าวสาร องค์ความ
รู้ และเครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นให้กับสื่อกระแสหลักได้อย่างดี สื่อกระแส
หลักสามารถตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังใช้เน้ือหาของชุมชน
เหล่านีใ้ห้เชือ่มโยงเป็นประโยชน์ ทัง้ในฐานะแหล่งข่าว และไอเดยีทำาข่าวสิง่แวดล้อม เป็นการ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตข่าว และลดความเสี่ยงภัยในการลงพื้นที่อิทธิพลได้
 พิเชษฐ์ สะท้อนประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ว่า ดีขึ้นในแง่การ
มีคนออนไลน์ช่วยออกหาข้อมูลภาคสนาม หรือออกไปทำาข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นของเขาแทนนัก
ข่าว อย่างเช่น การผลิตข่าวโทรทัศน์ คนในพื้นที่ภูมิภาคสามารถผลิตข่าวทั้งเป็นคลิป ทั้งเป็น
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เนื้อหา ส่งมาทางออนไลน์ให้เราได้ทันที หรือบางครั้งเราสามารถเชื่อมโยงข่าวจากประเด็นที่
ไปลงพื้นที่มานำาเสนอได้ การที่เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของประเด็นสิ่งแวดล้อม
จากชมุชนออนไลน์นีด้้วย อย่างเวบ็ไซต์อืน่ๆ ได้เชือ่มโยงกบัทางชมรมสิง่แวดล้อมด้วย ทางสือ่
กระแสหลกัด้วย คอืนกัข่าวสิง่แวดล้อมกจ็ะได้ข้อมลูเชงิลกึสามารถเอามานำาเสนอได้เลย หรอื
อาจส่งนักข่าวไปตามต่อในประเด็นที่สนใจเพิ่ม ข้อดีของสื่อออนไลน์คือเอื้อให้นักข่าวกระแส
หลกัทำางานได้ง่ายขึน้ มองเหน็ประเดน็มากข้ึน แทนท่ีเราจะต้องไปค้นหาด้วยตนเองอย่างเดยีว 
ก็จะมีคนช่วยเปิดประเด็น ช่วยหาข้อมูลให้ได้มากขึ้น (สัมภาษณ์,15 พ.ค. 2557)
 สอดคล้องกับ มานะ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในเชิงสิ่งแวดล้อมสื่อกระแสหลักควร
มีการเรียนรู้ เข้าไปเกาะติดชุมชนในสื่อออนไลน์ที่ถกเถียงกันในมิติต่างๆ ให้มากขึ้น นักข่าว
หรอืสำานกัข่าวควรมคีวามรู ้ทำาความเข้าใจ มมีติใินการมองปัญหาสิง่แวดล้อมในเชงิโครงสร้าง 
และเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการชุมชนออนไลน์ ไม่ใช่เพียงคอยติดตามหรือเฝ้าดู แต่ควร
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในมิติการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เม่ือมีประเด็นท่ีควรหยิบยกข้ึนนำาเสนอ
ให้สาธารณชนรับรู้ก็ควรนำามารายงาน เป็นการเปิดพื้นที่ให้สังคมได้ถกเถียงและร่วมกันหาวิธี
แก้ไขปัญหา (สัมภาษณ์,23 พ.ค. 2557)
 ด้าน สงิห์ กล่าวเพิม่เตมิว่า สือ่สงัคมทีม่อีทิธพิลอย่างสงูต่อกลุม่คนรุน่ใหม่ การสือ่สาร
ประเด็นสิ่งแวดล้อมต้องใช้สื่อออนไลน์ประกอบกับสื่อกระแสหลักด้วย อาทิ เว็บไซต์ Pinter-
est เป็นสังคมออนไลน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำาเศษวัสดุกลับมาใช้ท่ีกำาลังได้รับความนิยม 
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มักใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลัก เพราะมีการออกแบบหน้าตา
เว็บอย่างสวยงาม มีสไตล์ นำาเสนอรูปภาพที่โดดเด่นเข้าใจง่าย ด้วยความเหมาะสมและตอบ
โจทย์ความต้องการและวิถีชีวิตได้ตรงกว่าสื่อกระแสหลักดั้งเดิม ดังนั้น เนื้อหาการสื่อสารใน
ส่ือมวลชนจงึควรมกีารผสมผสานเนือ้หาทีส่วยงามของออนไลน์เข้าไปด้วย เพือ่ให้สามารถเข้า
ถึงกลุ่มคนวัยนี้ที่ยังไม่ได้เปิดรับสื่อออนไลน์ (สัมภาษณ์,13 พ.ค. 2557)
 ส่วนสมนึก กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อดีของออนไลน์ คือ การ react ทันเวลา ถ้าเกิดอะไร
ขึ้นใช้สื่อออนไลน์ติดต่อกัน มันไวมาก การเรียกรวมคน หรือส่งข้อมูล ข้อความ รูปถ่าย คลิป
วดิโีอ แม้กระทัง่วดิโีอจากนกัข่าวพลเมอืงจะส่งให้ไทยพบีเีอสกท็ำาได้เลย เป็นภาพสดๆ แม้จะมี
ข้อเสีย คือ ข้อมูลมาไว ก็ไปไว โดยเฉพาะบนหน้าเฟซบุ๊ค ถ้าข่าวสารฟีดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะหาย
ลงไปด้านล่าง เพราะมีชิ้นอื่นมาฟีดต่อ แต่เราสามารถจะ react กับข่าวนั้นๆ ได้เพื่อให้แสดง
ซำ้า เช่น การกดไลค์ คอมเม้นต์ แชร์เพิ่ม หรือรีทวีตทางทวิตเตอร์ ข้อมูลนั้นก็จะกลับมา มีผล
แบบไปได้ทัว่ถงึ หากเข้าใจธรรมชาตขิองสือ่ออนไลน์และใช้เทคนคิให้ถกูต้องเหมาะสมจะเป็น
ประโยชน์สูง (สัมภาษณ์,11 พ.ค. 2557)
 “ข่าวกระแสหลักมันไปเร็วมาเร็ว เราต้องยอมรับว่าบางสื่อมันไวมาก แม้กระทั่งเรื่อง
ของไฟไหม้แพรกษากต็ืน่เต้นกนัแค่อาทติย์สองอาทติย์แรก หลงัจากนีค้นกล็มืหมดแล้ว มนัไม่
ได้ช่วยต่อยอดไป ผมมองว่าข่าวสือ่กระแสหลกัมันต้องเกดิการผลติซำา้ด้วย และสือ่ท่ีเรามองคอื
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สือ่ที่เป็นออนไลน ์เช่น รายการโทรทศัน์ทีส่ามารถเปิดดใูนออนไลนไ์ด้ทันทด้ีวย คอื เกบ็ในรูป
แบบยทูปูแล้วกส็ามารถดกูนัใหม่ได้ตลอดเมือ่ต้องการ อนันีส้ำาคญัมากครบั เพราะจะทำาให้เกดิ
พลังและความต่อเนื่องในการทำางาน” สมนึกกล่าว (เพิ่งอ้าง)
 เพราะฉะนั้น สื่อกระแสหลักกับคนทำางานสิ่งแวดล้อมที่เคลื่อนไหวด้วยสื่อออนไลน์
จึงควรทำางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการนำาเสนอประเด็น ไม่ใช่เพียงทำาแล้วจบ
ในครั้งเดียว ต้องมีการลำาดับเนื้อหาจึงจะสามารถสร้างการติดตามกับประชาชนได้ ซึ่งเป็นมุม
มองของบุคลากรจากวงการต่างๆ ข้างต้นที่สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน

บทสรุป
 จากการศึกษาที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า การสื่อสารไม่ว่าในประเด็นคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมหรือประเด็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสารโดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย
ย่อมสามารถช่วยกระจายถึงกลุ่มผู้รับสารให้เป็นวงกว้างได้มากกว่าการใช้ช่องทางใดช่องทาง
หน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในปัจจุบันซึ่งมีพฤติกรรม Multi-screen เปิดรับสื่อจาก
หลายช่องทาง ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อกระแสหลักจึงเป็นกลไกที่ต้องพึ่งพากัน อีกทั้งปัญหาสิ่ง
แวดล้อมซึง่เป็นหนึง่ในประเดน็ทางสงัคมทีม่คีวามสำาคญัและกำาลงัทวคีวามรนุแรงนัน้ การจะ
แก้ไขควรต้องเป็นการดำาเนินการขับเคลื่อนในระดับโครงสร้างหรือสังคม โดยสื่อกระแสหลัก
ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม หลอมรวม (Convergence) กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อนำาข้อเท็จ
จริงมาสร้างสรรค์รูปแบบข่าวให้น่าสนใจถ่ายทอดออกสู่สาธารณะท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีคุ้นเคยสื่อ
ดั้งเดิม และใช้การเผยแพร่ในพื้นที่สื่อออนไลน์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะ
ก้าวมาเป็นกำาลังสำาคัญในอนาคต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน เพราะต่างเป็น
ช่องทางที่เกื้อหนุนกันไม่ควรมองข้ามในการสื่อสารสำาหรับประเด็นสิ่งแวดล้อม
 แม้ว่าจะมีอิทธิพลของการเมือง หรือของนายทุน หรือของสปอนเซอร์ผู้สนับสนุน 
หรือของนโยบายขององค์กรสื่อเข้ามาแทรกแซงเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของสื่อ
กระแสหลักก็ยังคงเป็นสิ่งสำาคัญในขณะน้ี เพราะสื่อกระแสหลักมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม
ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงในทุกด้าน ทั้งด้านต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ต้นทุนทางสังคม และ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ตรวจสอบเชิงนโยบายว่าแต่ละด้านสถานการณ์เป็นอย่างไร ตรวจสอบ
นักการเมือง และต้องทำาหน้าที่เสมือนกระบอกเสียงของประชาชน เพื่อส่งสารถึงรัฐบาลผู้มี
อำานาจจัดการทรัพยากรของชาติ ดังนั้น สื่อกระแสหลักควรเข้ามาแสดงบทบาทเป็นภาคส่วน
หนึ่งของการเคลื่อนไหวในเรื่องสิ่งแวดล้อม นักข่าวควรให้ความสนใจร่วมมือ โดยไม่นำาปัจจัย
เรื่ององค์กร ทุน หรือความรับผิดชอบของตนเองที่มีมากขึ้นมาเป็นเงื่อนไขว่าจะไม่เข้าร่วมใน
การแก้ไขปัญหา นักข่าวควรเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ให้มากขึ้น อย่างเป็นมิตรและ
เกื้อกูล ไม่ใช่เพียงการทำาหน้าที่รายงานปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงความขัดแย้งหรือเฉพาะกรณี
เมือ่มปัีญหาเกดิขึน้เท่านัน้ แต่ควรเจาะลกึถงึสาเหตทุีก่่อให้เกดิปัญหาต่างๆ และพยายามร่วม
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เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน สร้างพื้นที่ให้คนในสังคมได้แลกเปลี่ยนพูดคุย อภิปราย และหา
ทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหา
  โดยจะเห็นได้ว่าปัญหาของสื่อกระแสหลักจะถูกแก้ไขโดยสื่อออนไลน์ ด้วยการเข้า
ถึงข้อมูลข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว ไร้พรมแดน และต้นทุนการทำาข่าวท่ีตำ่าลง ท้ังน้ีเน้ือหา
ของสื่อกระแสหลักควรนำาเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบในประเด็นสิ่งแวดล้อมผ่าน
การสร้างรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าติดตาม โดยมองว่าสังคมควรรับรู้และเข้าใจถึงข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจะสะท้อนกลับมาทำาให้การดำารงชีวิตลำาบาก
ข้ึนอย่างไร ให้เป็นเรื่องใกล้ตัวกับผู้ชม และควรนำาเสนอรายการสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่มีผู้
ชมมาก (prime time) ไม่ใช่ไปหลบซ่อนรายการอยู่ในช่วงที่ไม่มีผู้ชม หรือในสื่อหนังสือพิมพ์
ข่าวสิ่งแวดล้อมควรได้รับเลือกมาขึ้นหน้าหนึ่ง แทนข่าวแนวอาชญากรรมซึ่งไม่จำาเป็นต้องอยู่
ในหน้าหนึง่เสมอไป และควรนำาเสนอข่าวสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ืองสมำา่เสมอทุกวัน เป็นเน้ือหา
ประเภทหนึ่งที่ต้องนำาเสนอ (It’s a must) เหมือนข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา ที่มีทุกวัน โดยไม่
เพียงการรายงานเฉพาะปัญหาหรือข่าวด้านลบ แต่ควรรายงานด้านบวกประกอบด้วย อาทิ 
นวัตกรรมใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ประเด็นต่างๆ หรือ แนะนำาวิธีการปฏิบัติ (how 
to) ทีช่ดัเจน และอาจใช้บคุคลทีม่ชีือ่เสยีงหรอืมคีวามเป็นไอดอลทีส่งัคมอยากทำาตาม มาเป็น
ผู้สื่อสารในประเด็นดังกล่าว
 นอกจากนี้เนื้อหาที่นำาเสนอในสื่อออนไลน์ ควรเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ มีแหล่งข้อมูล
อ้างองิทีน่่าเชือ่ถอื พสูิจน์ทีม่าทีไ่ปได้ในเชงิวทิยาศาตร์ ไม่ใช่อารมณ์ ควรออกแบบสร้างเนือ้หา
ให้เหมาะสมในการสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายแต่ละกลุม่ เช่น วยัรุน่ วยัทำางาน หรอืกบัสือ่มวลชน 
และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากทุกฝ่าย แม้กระทั่งฝ่ายที่เห็นต่าง เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาข้อโต้แย้ง และสังเคราะห์หาคำาตอบทางออกในการแก้ปัญหาให้ได้ รวมถึงให้
ความร่วมมอืในการสร้างเครอืข่ายกบัสือ่กระแสหลกัเพือ่เป็นพลงัขับเคลือ่นสงัคมแห่งความสขุ
 เพราะฉะนัน้ ท่ามกลางภาวะทีป่ระเทศต้องการพฒันาเพือ่ให้เศรษฐกจิเดนิหน้าหรอื
ขยายตัว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในด้านต่างๆ ค่อนข้างมาก นักการเมือง
เองก็มีผลในเรื่องนโยบายระดับประเทศ ว่าจะผลักประเทศไปในแนวทางการพัฒนาแบบไม่
สนใจสิ่งแวดล้อม หรือหันมาให้ความสนใจกับประเด็นความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมมากน้อย
แค่ไหน ทำาอย่างไรทีจ่ะสามารถอธบิายโดยใช้ทัง้สือ่กระแสหลกัและสือ่ออนไลน์ในการสือ่สาร
ให้กับสังคมประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหา และสามารถที่จะผลักดันเป็นเชิงนโยบาย ต่อรอง
กับนักการเมืองได้ในอนาคต ว่าจะมีกฎหมาย หรือนโยบายที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาก
ข้ึน เป็นไปได้หรือไม่ที่ปัญหาต่างๆ ในเชิงการพัฒนาจะได้รับการทบทวนมากขึ้น สื่อกระแส
หลักและสื่อออนไลน์จึงต้องร่วมมือกัน เพื่อให้มิติต่างๆ เหล่านี้ได้มีการพูดถึงมากขึ้นในสังคม
ไทย
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จริยธรรมนักข่าว:
ประเด็นปัญหาวารสารศาสตร์ยุคสื่อใหม่?

Ethics for Journalist ., Richard Keeble 2nd edition

ธาม เชื้อสถาปนศิริ*

 กว่าทศวรรษที่ผ่านมา วงการสื่อสารมวลชนบ้านเราถกเถียงกันมากเรื่องบทบาท
หน้าทีส่ื่อ โดยเฉพาะนกัข่าว ทีโ่ดนตัง้คำาถามเรือ่งบทบาท จดุยนื หน้าทีใ่นการรายงานข่าวสาร 
และปัญหาวารสารศาสตร์ที่เรามุ่งเน้นสนใจนั้น ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ ความเป็นกลาง เป็น
วัตถุวิสัย หรือ ต้องไม่เอนเอียงอคติเท่านั้น 
 หนังสือชื่อ “Ethics for Journalist” ., Richad Keeble., 2nd Edition., Rout-
ledge 2009 นั้น โดดเด่นมากในการยกสถานการณ์ปัญหาด้านจริยศาสตร์ที่นักข่าว ผู้สื่อ
ข่าว ช่างภาพ และกองบรรณาธิการประสบในสภาพการทำางานสื่อปัจจุบัน
 ริชาร์ด คีเบิ้ล แบ่งโครงสร้างของหนังสือออกเป็น 11 บทสำาคัญ แต่ละบทอธิบายถึง
สภาพปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในวงการวิชาชีพอังกฤษและอเมริกาเป็นหลัก ผู้เขียนขอ
คดัเลอืกมาเฉพาะ 7 บทแรกซึง่เป็นเนือ้หาทีส่ำาคญั แต่สามารถเป็นภาพสะท้อนความก้าวหน้า
ของปัญหาวารสารศาสตร์ในระดับโลกได้เช่นกัน

* สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
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1. The ethical challenge./ ความท้าทายทางจริยธรรม
 ริชาร์ด อธิบายว่า วันนี้ (1) อุตสาหกรรมส่ือมวลชนท้ังขยายตัวมากขึ้น และ
ครอบคลุมสู่พื้นที่ภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น เนื้อหาข่าวสารหนึ่งๆ ถูกผลิตและเผยแพร่ออก
ไปทัง้โลก ดงันัน้หลกัการจรยิธรรมวารสารศาสตร์จงึ “น่าจะ” ปรบัประยกุต์ใช้ได้ ยกตวัอย่าง
เช่น เมือ่ย้อนไปสามสบิปีทีแ่ล้ว เรามโีทรทศัน์ฟรทีวีไีม่กีช่่อง แต่วนันีเ้รามโีทรทศัน์เป็นสบิช่อง 
หรือมีหนังสือพิมพ์กระดาษและออนไลน์เป็นร้อยหัว 
 นอกจากนี ้(2) อาชพีสือ่สารมวลชนสายข่าว ยงัมผีูป้ฏบิตังิานย่อยในสายงานการ
ผลิตมากขึ้น เช่น นักข่าว นักออกแบบ ผู้ผลิตรายการ ช่างภาพ นักออกแบบเว็บไซต์ข่าว  
นกัวจิยั โปรแกรมเมอร์ นกัการตลาด และสายงานข่าวยงัต้องสือ่สารเนือ้หาข่าวข้ามสือ่ ทัง้สือ่
สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ วีดีโอคลิป วิทยุ และจริยธรรมสื่อสายงานข่าวก็สมควรที่จะต้องหันมามอง
ถึงการทลายข้าม การหลอมรวมพรมแดนกั้นนั้นว่า จริยธรรมที่ข้ามสื่อควรเป็นเช่นไร
 (3) อาชพีสือ่สารมวลชนสายวารสารศาสตร์ กำาลงัตกตำา่และอยูภ่ายใต้แรงกดดนั
มากกว่าเดิม ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แรงกดดันทางการเมืองที่เข้ามาแทรกแซง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน และสภาวะการทำางานในสนามข่าวท่ีนักข่าวต้องอาศยัทักษะวิชาชีพมาก
ขึ้นกว่าเดิมมากในการเอาตัวรอด เพื่อให้ได้ข่าว และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง การแข่งขันกับ
เวลา และสื่อมวลชนคู่แข่ง
 นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหาจริยธรรม เช่น ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ ชาติพันธ์ใน
สังคม ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปัญหาจริยศาสตร์วารสารศาสตร์
ใหม่ๆ
 หนำาซำา้ (4) บทบาทหลกัของสือ่สิง่พมิพ์ทีท่รงพลงัในอดตี เช่น การโฆษณาชวนเชือ่ 
การกำาหนดวาระทางสังคม การขับเคลื่อนความคิด ค่านิยมของผู้คมในสังคม ก็กำาลังถูกลด
ทอนด้วยสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ธุรกิจขององค์กรสื่อข่าวเอง
นั้น ก็สูญเสียอุดมการณ์เก่าแก่ แต่หันมาทำางานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจมากขึ้น ยังมินับว่า 
องค์กรข่าวนัน้กม็ส่ีวนสนบัสนนุทางการเมอืงด้วย ดงัน้ันความอิสระทางวิชาชีพขององค์กรข่าว
ในปัจจุบันจึงถูกท้าทายมากกว่าเดิม
 (5) กระบวนการทางจรยิธรรมวารสารศาสตร์นัน้ ขึน้อยูก่บัเสรภีาพทีจ่ะเลอืก แต่
วิชาชีพนักข่าวนั้นอยู่ภายใต้กรอบ/ข้อจำากัดหลายปัจจัยในการที่จะเลือก ทั้งความหวาดกลัว 
กรอบกฎหมาย เวลา พื้นที่ ในการนำาเสนอ/เลือกแหล่งข้อมูล กระทั่งจิตสำานึกรู้ตนเองเกี่ยว
กับเสรีภาพของตนเอง หรือประสบการณ์ทักษะที่ถูกฝึกฝนมาระหว่างทางในวิชาชีพ กระทั่ง
เมื่อมาทำางานประจำาแล้ว ก็อาจทำาให้ความตระหนักเรื่องจริยธรรมหย่อนยานลงไปได้เช่นกัน
 ความท้าทายอื่นๆ (6) เช่น แรงกดดันทางธุรกิจ ปัญหาทางสังคมใหม่ๆ เช่น ความ
เสมอภาคทางเพศ ศาสนา กระทั่งอินเทอร์เน็ตท่ีให้กำาเนิดสื่อชุมชนและเสริมพลังอำานาจให้
กับสื่อพลเมือง 
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2. Ethical controversies today: an overview./ประเด็นจริยธรรมใหม่ๆ
 ริชาร์ด ตั้งประเด็นว่า “เรากำาลังอยู่ในยุคจริยธรรมตกตำ่าด้วยการทำาวารสารศาสตร์
แบบทำาให้คนโง่ลง หรือ ทำาข่าวแบบแท็บลอยด์” ปัญหาคือ เรารู้ตัวหรือไม่ว่าเราตกตำ่า?
อตุสาหกรรมสือ่ภาพยนตร์ฮอลลวีูด้ได้กลายมาเป็นปัจจัยเร่งเร้าต่อแนวทางงานวารสารศาสตร์
อเมริกันให้ต้องมีสีสันมากขึ้น และก็มีภาพยนตร์หลายเรื่อง ท่ีนำาเสนอภาพจริยธรรมสีเทาๆ
ของนักข่าว ที่ต้องต่อสู้กับความขัดแย้งทางธุรกิจ การเมือง กับความถูกต้องเพื่อผลประโยชน์
สาธารณะ 
 งานวจิยัของ YouGov ในปี 2005 ว่า นกัข่าวยงัคงเป็นวชิาชพีทีม่อีทิธพิลอย่างไรหรอื
ไม่ต่อสังคมอังกฤษ ซึ่งค้นพบว่า มีประชาชน 52% เชื่อว่า นักข่าวสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมอยู่ 
แต่กลุ่มตัวอย่าง 32% ไม่เห็นด้วย ขณะที่ 16% คิดว่าไม่ทราบ
 โดยที่พลังอำานาจของฮอลลีวู้ดนั้น คือ “อุดมการณ์แห่งความบันเทิง” และมันแพร่
ขยายจากโลกภาพยนตร์ ไปทุกวงการ ทั้งข่าวสาร การศึกษา กีฬา ศาสนา การเมือง และการ
ตลาด และแน่นอนว่าข้ามกระจายไปที่สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และข่าวบันเทิงต่างๆ ที่ต้องปรับ
ตัวให้ข่าวสารของตนเองมีสีสัน เร้าอารมณ์ หรือมีความเข้มข้นเชิงอารมณ์มากข้ึนเพื่อดึงดูด 
ผู้อ่าน
 ในช่วงทศวรรษ 1990 จึงกลายเป็นยคุทีส่ือ่ “ทำาตวัไร้ค่า” และเป็นจดุเริม่ต้นของการ
สร้างวัฒนธรรมคนดงั ดารา และนำามาสูปั่ญหาจรยิธรรมการคกุคามสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของ
บุคคลสาธารณะ ทั้งวงการบันเทิง กีฬา การเมือง กระทั่งราชวงศ์ก็ยังถูกสื่อมวลชนเอามาล้อ
เล่นในเชิงสนุกสนานเพื่อเรียกเรตติ้งและเอามาขายความกระหายสนใจใคร่รู้ของสาธารณชน
 ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ การลดต้นทุนขององค์กรข่าว  
นักวารสารศาสตร์เริ่มถูกท้าทายเกี่ยวกับ ทักษะหลากหลายในงานข่าว (multi-skill jour-
nalist) ซึ่งท้าทายนักข่าวรุ่นเก่าว่าพวกเขาจะสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองมากว่าความ
เป็นนักข่าวที่แค่ทำาข่าว แต่เป็นบรรณาธิการข่าวและนักลงทุนในตลาดค้าข่าวได้อย่างไร? 
(entrepreneurial editor) ซึ่งนั่นหมายความว่า เขาต้องเป็นทั้งผู้บริหาร นักข่าว และนักการ
ตลาดไปพร้อมๆ กัน
 ริชาร์ดส์อ้างงานวิจัยหลายชิ้นในทศวรรษ 1990 ว่า สื่อสิ่งพิมพ์ขยะหลายหัวในยุโรป
หลายฉบับ ก็มีปัญหาเพราะเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์ เรียกหนังสือพิมพ์เหล่านั้นว่า “junk jour-
nalism” ซึง่มาจากอิทธิพลของกระบวนการค้าขายข่าวในเชงิพาณชิย์ (commercialization) 
โดยเฉพาะหนงัสอืพมิพ์อังกฤษทีเ่น้นขายภาพโป๊เปลอืยของดารา โดยเฉพาะภาพแอบถ่ายดารา
คนดัง ซึ่งมักมีปัญหาเรื่องรสนิยม ความเหมาะสม และสิทธิมนุยชน
 อีกปัญหาที่น่าสนใจมาก คือ การรุกคืบของการโฆษณา ที่เข้ามาสร้างนวัตกรรมการ
ผสมผสานเนื้อหาโฆษณาลงในเนื้อหาข่าว (hyperadversarialism) ซึ่งบทบาทของแหล่งข่าว
จะมีมากกว่าเป็นแหล่งข้อมูล แต่เป็นผู้แทนชักนำาแบรนด์สินค้านั้นๆ ลงในเนื้อหาข่าว โดยที่
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นักข่าวก็อาจจะรู้เห็นเป็นใจ หรือ ไม่เท่าทันธุรกิจโฆษณา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลัก
จริยธรรมวารสารศาสตร์ที่ต้องรักษาไว้ซึ่งความอิสระ เท่ียงตรงและผลประโยชน์ไม่ทับซ้อน
ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงกับผลตอบแทนเชิงธุรกิจ
 แต่ทีปั่ญหาทางวารสารศาสตร์ทีส่ำาคญัทีส่ดุ คอื การกำาเนดิขึน้ของอนิเทอร์เนต็ เพรา
มนัทรงพลงั แพร่ขยาย และแทรกซมึลกึถงึผูอ่้าน/ผูช้มอย่างทีไ่ม่เคยมสีือ่กระแสหลกัทำาได้ นัน่
ทำาให้ยอดพิมพ์ยอดจำาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์นั้นลดปริมาณลงอย่างมาก และเม็ดเงินโฆษณาในสิ่ง
พิมพ์ก็หายไปเช่นกัน

3. Regulating the mainstream media: dawdling in the last chance saloon?/
การกำากับดูแลสื่อ โอกาสสุดท้าย?
 โดยตั้งคำาถามว่า “การกำากับดูแลสื่อกระแสหลักนั้นจะยังคงมี/และจำาเป็นต่อไป 
และมากขึ้นหรือไม่?” จากที่ข้อบังคับจริยธรรมที่ใช้กันมายาวนาน โดยเฉพาะที่เน้นเป็นหลัก
จรยิธรรมอย่าง ความเป็นธรรม, การแยกข่าวออกจากความคดิเหน็, ความถูกต้อง และความรบั
ผดิชอบต่อความผิดพลาดของข่าว การรกัษาความลบัของแหล่งข่าว หรอื การปกป้องคุม้ครอง
สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
 คำาถามทีส่ำาคัญกว่า คือ เนือ้หาจรยิธรรมต่างๆ ทีพ่บในองค์กรกำากบัดจูรยิธรรมวชิาชีพ
นั้น (p.72)
 (1) จรยิธรรมทีอ่งค์กรวิชาชพีสือ่ใช้กบัดแูลทางวชิาชพีวารสารศาสตร์นัน้ เหตใุดจงึ

กลับทำาให้สาธารณะชน ประชาชนทั่วไปรู้สึกว่า สื่อมวลชนไม่ใช่ที่พึ่งพิง หรือมี
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ?

 (2) เราควรจะนิยามความเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพใหม่ว่าอย่างไร?
 (3) นกัข่าววนันีม้ส่ีวนต่อการเปลีย่นแปลงอตุสาหกรรมสือ่ไปในทศิทางใด บทบาท 

หน้าที่ ความรับผิดชอบของเขา ควรหดตัวจำากัด หรือ ขยายความรับผิดชอบ
มากขึ้นกันแน่?

 (4) นักข่าว ควรมีสถานภาพกำากับดูแลทางวิชาชีพ เช่น เดียวกับ วิชาชีพอื่นๆ เช่น 
หมอ เภสัชกร ครู วิศวกร หรือไม่?

 (5) นกัข่าว ผูส้ือ่ข่าว ผูป้ฏบิตังิาน ควรรบัรูส้ถานภาพการมอียูข่องข้อบงัคบัจรยิธรรม
วชิาชพีเหล่านีอ้ย่างไร (เซน็ชือ่ ลงนาม รบัทราบ รบัปฏบิตั)ิ และควรมีบทลงโทษ
อย่างไรเมื่อเขาเหล่านั้นฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับวิชาชีพนั้นๆ

 นอกจากนี้ ด้วยการศึกษา มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในประเทศ
อังกฤษ ทั้ง คณะกรรมการมาตรฐานวิทยุโทรทัศน์, คณะกรรมการโทรทัศน์อิสระ, สำานักงาน
โทรคมนาคม, และสมาคมเอเจนซี่วิทยุโทรคมในประเทศอังกฤษ ซึ่งแม้องค์กรวิชาชีพต่างๆ 
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จะมีบรรทัดฐานที่ใกล้เคียงกัน และดูจะแข็งแรงในเนื้อหาสาระ แต่งานศึกษาหลายชิ้นสรุป
ว่า ปัญหาน่าจะอยูท่ีค่วามเข้มแขง็ของการบงัคบัใช้ภายในระบบองค์กรวชิาชพีกนัเองต่างหาก  
ริชาร์ดอ้างงานศึกษา ของ Claude-Jean Bertrand (1999) เรื่อง “Media Accountability 
Systems” ที่ดูจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งทางฝั่งของของผู้บริโภคมากกว่า เช่น
 - การเขียนจดหมาย/ข้อร้องเรียนส่งตรงถึงบรรณาธิการ
 - บอยคอตต์/แบนสื่อ
 - ส่งข้อร้องเรียนไปที่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
 - เข้าร่วมการรณรงค์/ล่ารายชื่อทางสังคม
 - เข้าร่วมหน่วยงานเฝ้าระวังสื่อ
 - เข้าร่วมการเสวนา/สัมมนาประเด็นสื่อสาธารณะ
 - และในฐานะนักข่าว; ควรปรับปรุงตัวเอง ประเมินผล ตนเอง กับผู้ชม ผู้อ่าน

อย่างสมำ่าเสมอ
 ซึ่งการทำาระบบการตรวจสอบสื่อได้นี้ จะช่วยให้สื่อมองเห็นความสำาคัญว่า กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพนี้ เป็นเสมือนระบบที่ยังทำางาน-มีชีวิต และใกล้ชิดกับการ
ปฏิบตัหิน้าทีส่ือ่ในขัน้ตอนปกต ิหากไม่มกีระบวนการ/ระบบตรวจสอบได้ ข้อบงัคบัต่างๆ กจ็ะ
กลายเป็นเพียงข้อกำาหนดที่เขียนลงในกระดาษที่ไม่ได้นำามาปฏิบัติใช้ได้จริง

4. At the roof of relationships: sourcing dilemmas./มองให้เห็นความสัมพันธ์ : 
การทำางานกับแหล่งข่าว
 เนื้อหาที่ดีที่สุดอยู่ที่บทที่ 4 ริชาร์ด ตั้งคำาถามจากสถานการณ์ปัญหาทางจริยธรรม
จริงๆ ที่น่าสนใจมากมาย ผู้เขียนขอคัดเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ น่าสนใจมาดังนี้
 • นกัข่าว/ผู้สือ่ข่าว ควรทำาอยา่งไร เมือ่ต้องประสบปัญหาด้านจรยิธรรมตา่งๆ ใน
ขณะที่ต้องสัมภาษณ์แหล่งข่าว?
 (1) บันทึก-ปิดบันทึก
 หลายๆ ครัง้ นกัข่าวมกัละเลยข้อตกลงพืน้ฐานของการแสวงหาข้อมูลข่าว และปัญหา
จริยธรรมส่วนมากคือ บุคคลที่ตกเป็นแหล่งข่าว/แหล่งข้อมูล มักไม่รู้ตัวทราบได้ว่าเวลาที่เขา
ให้ข้อมูลกับนักข่าวอยู่นั้น ข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกอัดบันทึกหรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่เบื้องต้น
ของนักข่าว ที่จะต้องแจ้งแหล่งข่าวให้ทราบว่าข้อมูลที่กำาลังจะสนทนา หรือเอกสารใดบ้าง ที่
จะถกูบันทกึเอาไปใช้รายงานข่าวได้ และมข้ีอมลูใดหรอืไม่ ทีแ่หล่งข่าวมสีทิธแิละไม่ต้องให้นกั
ข่าวนำาไปใช้ในการรายงานข่าว
 (2) การระบุแหล่งข่าวหลุด/ลับ ในประเด็นสาธารณะ
 บ่อยครั้งที่สื่อมวลชนมักได้ข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ แต่ทว่าก็
ต้องปกปิดแหล่งทีม่าของข้อมลูเพราะต้องคำานกึถงึความปลอดภยั แต่จะนำาเสนอ “ข้อความ/
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ข้อมลูเหล่านัน้” อย่างน่าเชือ่ถอืและปกป้องความลบั/ความปลอดภยัของแหล่งข่าวไปพร้อมๆ 
กันได้อย่างไร
 นกัข่าวมกัใช้คำาว่า “แหล่งข่าวทีใ่กล้ชิดนาย…”, “เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูในหน่วยงาน….”, 
“เพื่อนบ้านผู้ไม่ประสงค์ออกนามของ….”, “พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีเห็นเหตุการณ์
อ้างว่า….”, “ข้าราชการระดับล่างผู้หนึ่งให้ข้อมูลว่า….” ฯลฯ เหล่านี้คือสิ่งที่นักข่าวสามารถ
ใช้ได้ในการรายงานข่าว แต่นกัข่าวจะต้องแน่ใจและแจ้งความบรสิทุธิแ์ละการยนืยนัตวัตนต่อ 
บรรณาธิการณ์เพื่อความบริสุทธ์ิใจ แต่ก็มักมีข้อแนะนำาว่า ทางที่ดีนักข่าวไม่ควรใช้แหล่ง
ข่าวที่ไม่สามารถระบุนามแบบนี้บ่อยนักในการรายงานข่าว – โดยเฉพาะข่าวที่ไร้สาระมากๆ 
เช่นข่าวบันเทิง ข่าวดาราคนดังทั่วๆ ไป แต่จะอนุญาตสำาหรับประเด็นข่าวที่กระทบเรื่องผล
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
 มงีานสำารวจทีน่่าสนใจ (London College of Printing, 1997) ทีส่ำารวจทศันคตขิอง
นกัข่าวเรือ่งการจ่ายเงนิเพือ่ซือ้ข่าว ว่า นกัข่าวส่วนใหญ่ยอมรบัว่าเคยจ่ายเงินเพือ่ซือ้ข้อมูลข่าว
ลับจากบุคคล ขณะที่นักข่าวกว่า 80% นั้นมีการใช้เอกสารลับในการรายงานข่าวมากขึ้นกว่า
เดิม
 เรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่ต่อสู้กันมากในทศวรรษที่ผ่านมา เพราะ
ปรากฎว่านกัข่าวเริม่ใช้ข้อมลูลบัจากทางการรฐับาล สถานทตูมากกว่าเดมิในการรายงานข่าว 
และในหลายๆ ครัง้ นกัข่าวกย็อมแหกกฎหมายข้อมลูความลบัทางราชการบางอย่างเพือ่ให้ได้
มาซึง่ข้อมลูลบัสดุยอดทีเ่กีย่วข้องกบักจิการ ความลบัของรฐับาลและบรษิทัเอกชนต่างๆ และ
นัน่นำาไปสูก่ารถกูพพิากษาความผิด ส่ังปรบั และจำาคกุนกัข่าวหลายคนโทษฐานทีล่กัลอบและ
ได้ข้อมูลข่าวสารมาอย่างไม่ถูกต้อง
 แต่เป็นทีน่่าสังเกตว่า นกัข่าวมกั “ยอมตดิคกุ” เมือ่ศาลสัง่ให้เปิดเผยข้อมลูแหล่งข่าว
ที่เป็นต้นตอของที่มาข่าวแฉโครงการต่างๆ มีนักข่าวจำานวนมากท่ียังยึดถือหลักการปกป้อง
แหล่งข่าวเนือ่งจากพวกเขาเหน็ว่าหลกัการปกป้องความปลอดภยัของแหล่งข่าวนัน้อยูส่งูกว่า
ข้อบังคับเรื่องกฎหมาย
 (3) นักข่าวควรแบ่งปันข้อมูลแหล่งข่าวกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่?
 ในองค์กรข่าวที่นักข่าวต่างค่าย ต่างองค์กรจะต้องแข่งขันกัน การที่นักข่าวค่ายหนึ่ง
จะแบ่งปันข้อมูลจากแหล่งข่าวให้แก่นักข่าวอีกค่ายนั้น เป็นเรื่องที่นักข่าวพึงกระทำา และควร
กระทำา เน่ืองจากเพราะว่าการแชร์ข่าวซึง่กนัอาจส่งผลให้ข่าวนัน้มกีระบวนการตรวจทานมาก
ขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักข่าว มากกว่าความสัมพันธ์ในเชิงองค์กร
 (4) นักข่าวควรรับของฟรี/ของที่ระลึก
 อาจกลายเป็นธรรมเนยีมไปแล้วสำาหรบันักข่าวท่ีต้องตกอยูใ่นสถานการณ์การรบัของ
ขวัญ ซึ่งมักมีเส้นบางๆ ระหว่าง มิตรภาพ ที่ระลึก โชค ดวง (การจับรางวัล) และสายสัมพันธ์
เล็กๆ น้อยๆระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าว เหล่าน้ีคือปัจจัยท่ีค่อนเซาะทำาลายระยะห่างและ
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ความเกรงอกเกรงใจ ดังนั้นหลายๆ องค์กรสื่อที่มองเห็นปัญหานี้ จึงมักมีข้อห้ามไม่ให้นักข่าว
รับของแจกของชำาร่วย เพราะนั่นอาจทำาลายความสัมพันธ์และระยะห่างแห่งการตรวจสอบ 
ซักค้านและความสงสัยของนักข่าวให้หมดสิ้นไป ซึ่งนับว่าอันตรายมากสำาหรับสัญชาตญาณ
นักข่าว
 (4) นกัข่าวเกบ็ข้อมลูในอนิเทอร์เนต็/กระดานสนทนาแล้วต้องแสดงตนเองไหม?
 อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ อันตราย และละเอียดอ่อน บ่อยครั้งที่
นักข่าวลงไปค้นหาข้อมูลข่าวสืบสวนได้มากมายที่น่าสนใจ ประเด็นจริยธรรมอยู่ที่ว่า นักข่าว
จะแสดงอัตลักษณ์ตนเอง หรือบอกผู้คนในกระดานสนทนาเห่ล่านั้นหรือไม่ว่าคุณเป็นนักข่าว
 ประเดน็ทีน่กัข่าวต้องพจิารณาคอื นกัข่าวต้องแสดง หรอืระบตุวัตนต่อสาธารณะอย่าง
ชดัเจนก่อนทีจ่ะเข้าสมัภาษณ์หรอืเกบ็ข้อมลู นัน่เพราะแม้ว่านกัข่าวจะต้องทำาทกุอย่างเพือ่ให้
ได้ความจรงิมารายงาน แต่หลกัจรยิธรรม บอกว่า ในฐานะนกัข่าวต้องยนิยอมให้เกดิการตดัสนิ
ใจของแหล่งข่าวว่า เขาอยากจะให้ข้อมูลสนทนาในกระดานกระทู้เหล่านั้นได้ถูกบันทึก หรือ 
ไม่ถูกบันทึก เพราะการสนทนาอย่างธรรมชาติอาจเปลี่ยนไปได้เมื่อนักข่าวประกาศตนแสดง
ตัว
 จริยธรรมนักข่าว คือ เสรีภาพท่ีจะเลือก เช่นเดียวกัน นักข่าวก็ต้องให้สิทธิในการ
เลือกที่จะให้ข้อมูลหรือไมให้ข้อมูลโดยสุจริตใจเช่นเดียวกัน
 (5) นักข่าวควรใช้สื่อสังคมออนไลน์?
 นักข่าวมักมีประเด็นกังวลใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่นเฟซบุ๊ค เนื่องจาก
มันกระทบต่อการทำางานหลายอย่าง เช่น การค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์โดยตัวนักข่าวเอง 
การแชร์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ที่เร็วมากจนอาจเกิดความผิดพลาด หรือ นักข่าวจะสามารถ
รักษาสถานภาพการเป็นที่รู้จักในสังคมให้เกิดความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจจากสาธารณชน
ได้หรอืไม่หากเปิดเผยชวีติส่วนตวัมากเกนิไป หรอืหากสาธารชนเหน็ว่านักข่าวคนน้ันเป็นเพือ่น
กับนักการเมืองบางพรรค นั่นอาจส่งผลทำาให้นักข่าวสูญเสียความเป็นกลางไปได้
 ที่จริงแล้วอธิบายได้ง่ายมาก การที่นักข่าวใช้เฟซบุ๊คนั้น ก็เพื่อลดช่องว่าง ระยะห่าง
ระหว่างนักข่าวกับผู้อ่าน กระทั่งกับแหล่งข่าวบางคน และทำาให้นักข่าวรู้ว่าในสังคมออนไลน์
นั้นผู้คนสนใจเรื่องราวใดกันอยู่
 เพียงแต่นักข่าวพึงระมัดระวังมากกว่าคนท่ัวไปด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว อีก
ทั้งระมัดระวังการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่านักข่าวติดต่อสื่อสารใครบ้างเป็นพิเศษ และที่สำาคัญคือ 
ในช่วงที่นักข่าวไม่ได้ทำางานควรปิดเฟซบุ๊คหรือบัญชีสื่อออนไลน์อื่นๆ เอาไว้เพื่อป้องกันการ
ถูกล่วงดักขโมยข้อมูล
 (6) นักข่าวควรเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวในกระทู้สนทนาที่มีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงหรือไม่?
บ่อยครัง้ทีก่ระทูส้นทนา เว็บบล็อกต่างๆ มข้ีอเทจ็จรงิทีบ่ดิเบอืน ถกเถยีง เลยไปกระทัง่รนุแรง 
มกีารกล่าวหานกัข่าว ดถูกู เหยยีดหยามประณามหรอืวพิากษ์วจิารณ์นกัข่าวหรอืชิน้ข่าวทีน่กั
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ข่าวเป็นคนรายงาน หรือ มีคนตั้งคำาถามท้ายข่าวนั้นๆ นักข่าวควรเข้าไปตอบ ต่อเติมให้ข้อมูล
หรือไม่อย่างไร?
 คำาตอบคือ นักข่าวไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือตอบคำาถาม ต่อเถียง ทะเลาะ หรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการแสดงความคิดเห็น บทสนทนาวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้น
เพราะเหตุผลคือนักข่าวอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะเข้าไปขยายความขัดแย้งให้มากขึ้น หาก
ต้องตอบ ให้ทำาด้วย “ความกรุณาและใจดี” (ควรขอบคุณ ยอมรับความคิดเห็น) แต่อย่าพา
ตัวเองจมลงไปในกระแสของความคิดเห็นในกระดานสนทนาแล้วหันไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของรายงานข่าวให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้นในรายงานชิ้นถัดไป
 (7) การกำาเนดิขึน้ของเวบ็ไซต์มากมาย นกัข่าวยิง่ต้องตรวจสอบข้อมลูให้มากขึน้
หรือไม่?
 ปัญหาจริยธรรมของอินเทอร์เน็ตคือการคัดลอกข้อมูลกันไปมาจนไม่สามารถจะรู้ได้
ว่าข้อมูลต้นตอ เริ่มแรก หรือที่ถูกต้องนั้นคืออะไร ที่ไหน? การคัดลอก ทำาซำ้า ดัดแปลง ตัดต่อ
นั้นทำาง่ายมากขึ้นกว่าเดิมมาก
 แต่นักข่าว ด้วยการใช้งานกูเกิ้ล เพื่อค้นหาข้อมูลนั้น จะต้องแตกต่างไปจากคนอื่นๆ 
ด้วยกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำามาใช้งาน กระทั่งข้อมูลจากเว็บ
สารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียที่ดูเหมือนจะน่าเช่ือถือ และมีข้อมูลมากมายก็จำาเป็นต้องตรวจ
สอบให้ถูกต้องและมีความผิดพลาดของข้อมูลที่ไม่รอบด้านอยู่
 พึงระมัดระวังรูปแบบการอ้างอิง (แบบบางส่วน ทั้งหมด) และการคัดลอกผลงานที่
อาจละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งภาพ คลิปเสียง คลิปวีดีโอ กระทั่งข้อมูลที่ดุเหมือนจะเป็นของฟรี ของ
สาธารณะ หรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บเพจส่วนตัว อย่างสื่อสังคมออนไลน์ ก็อาจมีลิขสิทธิ์เจ้าของ
มิได้หมายความว่าสามารถใช้งานได้ฟรี

5. The ethics of sleaze coverage: privacy, bugging, surveillance, and sub-
terfuge./การรายงานข่าวแบบไม่ซื่อ : ละเมิดสิทธิ, ดักฟัง, สอดแนม, อุบายกลบเกลื่อน
 ในช่วงทศวรรษ 1990 นัน้คอืยคุทีส่ือ่มวลชนองักฤษ (และยโุรป) นำาเสนอแต่ข่าวฉาว
ของคนเด่นดัง ราชวงศ์ ดารา และรายการข่าวต่างๆ ก็นำาเสนอข่าวสารเหล่านี้เสมือนว่ามันมี
ความสำาคัญจริงๆ 
 สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวอังกฤษ (NUJ-National Union of Journalists) ได้นำาประเด็น
เรื่องจริยธรรมสื่อมาถกเถียงกันอย่างจริงจัง และตั้งปมประเด็นว่า หากสื่อมวลชนจะสามารถ
เข้าไปละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอม นั่นคือ 
สื่อต้องพิสูจน์ว่าทำาไปเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ
 และประโยชน์สาธารณะ (public interest) นั้นหมายถึง
 •  การสืบค้นหรือเพื่อเปิดเผยเรื่องอาชญากรรม หรือ ความไม่เหมาะสมต่อ
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สังคมอย่างจริงจัง : การปกป้องสุขภาวะและความปลอดภัยของสังคม, และ 
การปกป้องสาธารณะจากการถูกบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยคน กลุ่มคน หรือ
องค์กรใด

 • เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ สื่อต้องมีเสรีภาพที่จะได้พูด แสดงออก
 • เมื่อผลประโยชน์สาธารณะถูกเรียกหาพิสูจน์ องค์กรกำากับดูแลจะเรียกให้ 

บรรณาธิการแสดงหลักฐานและความพยายามให้เห็นเป็นหลักฐานท่ีแน่ชัดว่า 
ผลประโยชน์สาธารณะใดที่นักข่าวในพยายามรักษาปกป้องเอาไว้ 

 “สิทธิความเป็นส่วนตัว”
 ในปี ค.ศ. 2005 ออฟคอม (Offcom) หรอื หน่วยงานกำากบัดแูลกจิการสือ่ในประเทศ
องักฤษ ก็ต้ังประเด็นสำาคัญเรือ่ง “สิทธคิวามเป็นส่วนตวั” ว่า “เมือ่สือ่มวลชนได้ไปละเมดิสทิธิ
ของบคุคลนัน้ ต้องแสดง พสิจูน์ให้เหน็ว่าอะไรคอืผลประโยชน์สาธารณะทีส่าธารณชนจะได้รบั
การพทิกัษ์ปกป้องอย่างสำาคญั, และจะต้องแสดงให้เหน็ผลกระทบทีจ่ะตามมาหากไม่รายงาน
ข่าวเรื่องนั้น” 
 และที่สุด “BBC” สื่อสาธารณะอังกฤษ ก็นำาหลักการเดียวกันนี้ ไปใช้ในแนวทาง
ในการรายงานข่าวและการผลิตรายการ แต่บีบีซีเพิ่มข้อกำาหนดไปว่า “การรายงานข่าวเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนัน้ต้องอยูด้่วยเสรภีาพทีจ่ะแสดงออกแต่ต้องจำากดัด้วยการไม่
ลิดสิทธิของปัจเจกบุคคล…มันไม่สามารถมีนิยามเดียวของการเป็นประโยชน์สาธารณะแต่มัน
ต้องทำาไปเพื่อ การเปิดเผย หรือสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงเป็นภัย พฤติกรรมต่อต้านสังคม 
การปกป้องสาธารณะจากข้อมูลบิดเบือนโดยข้อความของบุคคล การกระทำาของบุคคลหรือ
คณะบุคคลใด และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะท่ีทำาให้ประชาชนสามารถนำาข้อมูลน้ันไปใช้
ในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำาคัญจริงๆ”
 หลักการรักษาประโยชน์สาธารณะของบีบีซี : 
 แม้คำาจำากัดความของคำาว่า เพื่อประโยชน์สาธารณะ ยังไม่มีข้อสรุปที่ครบถ้วน 
ครอบคลุม แต่พอให้รูปธรรมของปฏิบัติการที่เป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ ดังนี้ 
 • เปิดโปงอาชญากรรม หรือสืบสวนเหตุอาชญากรรม
 • เปิดโปงบุคคลที่มีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อสังคม
 • เปิดโปงการทุจริต คอรัปชั่นในหมู่ผู้มีอำานาจ
 • เปิดโปงความอยุติธรรม การใช้อำานาจในทางมิชอบ
 • เปิดเผยพฤตกิรรมของเจ้าหน้าท่ีภาครฐั ท่ีส่อไปในทางไร้ประสทิธภิาพ ประมาท 

ละเลย ต่อหน้าที่ จนทำาให้ประชาชนเสียประโยชน์
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 • ปกป้องประชาชนจากภัยต่อสุขภาพ โรคระบาด ความไม่ปลอดภัยในชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน

 • ปกป้องประชาชนจากการถกูชักนำาไปในทางทีผ่ดิทัง้จากบคุคล จากนกัการเมอืง 
ผู้มีอำานาจมีอิทธิพล หรือนิติบุคคล กลุ่มผลประโยชน์

 • เปิดโปงการค้าขายไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้บริโภค การฉ้อโกงหลอกลวง 
จำาหน่ายสินค้าคุณภาพ ตำ่า การ ขูดรีดแรงงาน การค้ามนุษย์

 • เปิดเผยข้อมลูรอบด้านเพือ่ให้ประชาชนได้รบัข้อมลูข่าวสารสำาคญัในการดำารง
ชีวิต จนมีความรู้เท่าทัน ตื่นตัว สนใจ เข้าไปมีส่วนร่วม และตัดสินใจได้ดี อย่าง
เหมาะสมในประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

 • สร้างเสรมิสทิธใินการรบัรูข่้าวสารของประชาชน และ เสรภีาพในการแสดงออก
 • นำาเสนอเรื่องราว ประเด็น ข้อถกเถียง ที่กำาลังอยู่ในความสนใจของประชาชน
 บีบีซีกำาหนดแนวทางการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและครอบครัวในที่สาธารณะ 
(Public privacy) โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติว่า แม้จะต้องปิดบัง ชื่อ ที่อยู่ของบุคคลหรือ
สมาชิกในครอบครัวของบุคคลในข่าว แต่สิทธิส่วนบุคคลและครอบครัวจะเปลี่ยนไปเมื่อ
บคุคลเข้าไปอยูใ่นทีส่าธารณะ เช่น ถนนหนทาง ห้างร้าน สถานรีถไฟ สนามบนิ โรงภาพยนตร์ 
บุคคลที่ตกเป็นข่าวคงจะไม่สามารถอ้างสิทธิส่วนตัวเหมือนอยู่ในบ้านตัวเอง อย่างไรก็ดี ผู้
ปฏิบัติงาน ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็น
ข่าวในสถานที่สาธารณะบางแห่งเช่น การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นต้น
 การนำาเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัความขดัแย้ง และ ความรนุแรง ต้องระมดัระวงั 
โดยเฉพาะต้องไม่เป็นเหตกุระตุน้สร้างความแตกแยก หรอื การกระทำารนุแรง ให้รนุแรงมาก
ยิ่งขึ้น
 ต้องระมัดระวังการนำาเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ทั้งเพศสรีระ และ เพศ
สัมพันธ์ รวมทัง้ต้องไม่เลอืกปฏบัิต ิด้วยเหตขุองเพศ วยั เชือ้ชาต ิชนชัน้ หรอื ต้องไม่ละเลย 
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 นอกจากนี้ พฤติกรรมบางอย่างของบุคคลเป็นตัวชี้ระดับสิทธิส่วนบุคคลของเขาเอง 
เช่น บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม ที่มีพฤติกรรมสร้างข่าวให้ตัวเองเด่น อาจจะเป็นดารา 
นักร้องนักแสดง นักกีฬา พวกเขาไม่สามารถอ้างสิทธิส่วนตัวอย่างเต็มที่ หรือบุคคลที่มีพฤติ 
กรรม สร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้าน ชุมชม สังคม เช่นนักเลง อันธพาล แฟนฟุตบอล ที่ก่อเหตุ
เดอืดร้อนต่อผูอ้ืน่ บคุคลเหล่านีไ้ม่สามารถอ้างสทิธส่ิวนบคุคลได้เตม็ที ่บางครัง้ช่างภาพของ
ทางสถานี อาจจะต้องติดป้ายประกาศในสถานที่ (สาธารณะดังกล่าว) เตือนว่ากำาลังมีการอัด
เทป หรือถ่ายทอดสด อยู่ ณ ที่นั้นในเวลานั้น ประชาชนที่ไม่ต้องการปรากฏตัวในรายการดัง
กล่าวจะได้หลีกพ้นไปจากบริเวณนั้น 
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 “การดักฟัง”
 ประเด็นสำาคัญคือ การดักฟังสามารถยอมรับได้หรือไม่ในการทำารายงานข่าวเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ? 
 เมื่อปี 2006 นักข่าวอังกฤษชื่อ Clive Goodman จากหนังสือพิมพ์ News of the 
World ต้องพิพากษาโทษสูงสุด (จำาคุก 4 เดือน) ในคดีที่เขาดักลักลอบปลอมเสียงตนเองเป็น
เจ้าชายวลิเลีย่มและคนในราชวงศ์อืน่ๆ อีกสองสามครัง้ โทรศพัท์ไปหาแหล่งข่าวเพือ่ล้วงข้อมูล
ความลับหรือเรื่องส่วนตัว
 คดนีีเ้กีย่วข้องกบัการดกัฟัง การปลอมตวัตน การดกับนัทึก และล่วงละเมิดข้อมูลส่วน
ตัว และเป็นเหตุให้มีองค์กรทางสื่อ กฎหมาย และตำารวจเข้ามาสืบสวนคดีฉาวครั้งนี้ ซึ่งเป็น
เหตุให้เกิดกระบวนการสืบสวนไปว่า นักข่าวคนนี้ และรายอื่นๆ ในกองบรรณาธิการได้ใช้วิธี
การเดียวกันนี้กับแหล่งข่าวอื่นๆ อีกหรือไม่ ซึ่งเป็นผลให้หนังสือพิมพ์ News of the World 
ต้องปิดตัวเองลงไปในที่สุด เพื่อแสดงความรับผิดชอบและเพื่อยุติคดี
 สมาพนัธ์ผู้ส่ือข่าวอังกฤษ (NUJ) ออกโรงมาเตอืนนกัข่าวในประเทศทนัทว่ีา การแอบ
ดกัฟังโทรศพัท์นัน้เป็นเรือ่งทีย่อมรบัไม่ได้เลยในวงการนักข่าว และเป็นเรือ่งยากท่ีนักข่าวจะกา
รนัตพีลงัจำากดัของตนเอง ประชาชนจะวางใจ และเชือ่ถอืในอำานาจล่วงลำา้ของนกัข่าวไม่ให้ไป
คุกคามประชาชนทั่วไปได้อย่างไร?
 กรณกีารแอบบนัทกึเทป การแอบบนัทึกเสยีงหรอืเทปโทรทัศน์ อย่างลบั ๆ  จะกระทำา
ได้ภายใต้เงื่อนไข และ วิธีการ ดังนี้
 • การทำาข่าวแบบสืบสวนสอบสวน เพื่อเปิดโปงสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิรับรู้
 • การทีจ่ะทำารายงานทางวิทยาศาสตร์ พฤตกิรรมทางสงัคม ปกป้องสทิธิผูบ้รโิภค 

โดยถ้าใช้วิธีการอัดเทปอย่างเปิดเผยจะไม่ได้ข้อมูลตามข้อเท็จจริง
 แต่หากนักข่าวและกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่ามีความจำาเป็น ต้องแอบ
บันทึกเสียงหรือเทปโทรทัศน์ อย่างลับ ๆ
 • นักข่าวและผู้จัดรายการต้องขออนุญาตจาก บรรณาธิการอาวุโสโดยต้องมี

หลักฐานเป็นเอกสารหรือพยานบุคคลชัดเจนว่า จะมีการละเมิดกฎหมายหรือ
มีพฤติกรรมที่เป็นผลเสียต่อสังคม และการหาข่าวอย่างเปิดเผยทำาให้สูญเสีย
หลักฐานไป และต้องพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าผลประโยชน์สาธารณะมีนำ้าหนักมาก
พอที่จะดำาเนินการหาข้อมูลแบบลับๆ

 • ระลึกเสมอว่า การหาหลักฐานแบบลับๆ ควรเป็นวิธีการสุดท้าย เพราะหาก
ทำาผดิหลกัการหรอืทำาอย่างพรำา่เพรือ่ อาจจะทำาให้นำา้หนักของข่าวหรอืรายการ
เบาลง จนถึงขั้นขาดความน่าเชื่อถือ

 • สำาหรบัรายการทีไ่ม่ใช่ข่าวหรอืเหตกุารณ์ปัจจบุนั เช่นรายการสารคด ีบนัเทงิ 
หรือรายการตลก ซึ่งมีความจำาเป็นต้องอัดเทปแบบลับๆ เพื่อให้ได้บรรยากาศ
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ตามท้องเรื่อง
 • กรณเีช่นนีห้ลงัจากอดัเทปเสรจ็แล้ว ผูผ้ลติรายการควรจะขออนุญาตจากผูเ้กีย่ว 

ข้องก่อนนำาออกอากาศ หรือไม่ก็ต้องใช้เทคนิคทาง ดิจิตอลทำาให้ภาพบุคคลที่
ถูกอัดเทปแบบลับๆ เลือนไปไม่ให้ผู้ชมผู้ฟังรู้ว่าเป็นใคร 

 โดยไม่อาจสรุปได้ ประเด็นเรื่อง “ผลประโยชน์สาธารณะ” จะยิ่งมีความสับสนมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อนักข่าวต้องการนำาเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของ “บุคคลสาธารณะ” ที่ประชาชน
ให้ความสนใจ หลกัการไม่ก้าวล่วงสทิธคิวามเป็นส่วนตวัควรจะถกูจำากดัไว้เพยีงเท่าใด และยิง่
พิจารณายากขึ้นไปอีก เมื่อต้องนำาเสนอรายงาน เกี่ยวกับ “องค์กรสาธารณะ” เช่น หน่วยงาน
รัฐ โรงเรียน ตำารวจ ครู ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ ดังนั้น นักข่าวควรชั่งนำ้าหนักให้ดีว่าการนำา
เสนอรายงานข่าวนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง

6. Dumbing down or dumbing up? The tabloidization controversy./ โง่ลง 
หรือ โง่ขึ้น: กับข่าวเร้าอารมณ์ 
 ริชาร์ดตั้งสมมติฐานว่า ทุกวันนี้สื่อตกเป็นทาสเรื่องเซ็กส์ เรื่องเร้าอารมณ์ ทั้งหมดนี้
เพื่อมุ่งแต่กำาไรสูงสุดของตนเอง เพื่อเพิ่มผู้อ่าน และยอดจำาหน่ายที่มากขึ้น?
 ข้อพิสูจน์ของริชาร์ด ผ่านการค้นคว้างานวิจัยและคำากล่าวหามากมาย ช้ีชัดไปที่
สัดส่วนของเนื้อหาข่าวทางเพศและเรื่องราวเร้าอารมณ์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนบนข่าวหนังสือพิมพ์หน้า
หนึ่ง หรือแม้กระทั่งรายงานข่าวโทรทัศน์ทุกเช้าคำ่า น่าจะเป็นหลักฐานยืนยันข้อสรุปที่ว่า 
“หนังสือพิมพ์กำาลังทำาให้คนโง่ลงเรื่อยๆ”
 “เรื่องเพศ คำาโกหก และการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของคนดัง เป็นจิต
วิญญาณของสื่อมวลชนอังกฤษ”
 ปัญหาคือ (1) แนวทางการทำาข่าวเร้าอารมณ์ ใส่สีสัน เน้นมิติเชิงอารมณ์ของ
หนงัสอืพิมพ์อังกฤษได้คุกคามเข้าไปสู่ข่าวสารทกุประเภท ทัง้ข่าวการเมอืง กฬีา สงคราม และ
ข่าวต่างประเทศ ซึ่งนั่นทำาให้แนวทางการเล่าเรื่อง การคัดเลือกคุณค่าข่าวเปลี่ยนไปมาก จาก
ข่าวที่เน้นเนื้อหาสาระสำาคัญของผลกระทบต่อสังคม หรือความเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวประชาชน 
กลับมาเน้นเรื่องความเข้มข้นเชิงอารมณ์และความกระหายใคร่รู้ของสังคมแทน
 (2) ข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี เพื่อที่จะได้ข่าวเร้าอารมณ์มากขึ้น สื่อมวลชนจะยิ่ง
ขวนขวายค้นหาข่าวร้ายอย่างบ้าคลั่ง พวกเขากระหายที่จะนำาเสนอแต่เรื่องราวชวนโศกเศร้า
เคล้านำา้ตา ซึง่มกัมาจากโศกนาฏกรรมและชะตาชีวติอนัแสนจะเหลอืเช่ือ จากข่าวอาชญากรรม 
เรือ่งราวชู้สวาทของดาราคนดงั และชะตากรรมอนัพลิกผนัของฮโีร ่และผูร้้ายในทกุๆ แงม่มุที่
จะสามารถขายได้
 (3) รายการโทรทัศน์จอมปลอม ถูกผลิตเพิ่มข้ึนอย่างมากเพื่อออกอากาศฉายเรื่อง
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ราวอันสุดแสนหดหู่ ซาบซึ้ง ซึ่งนั่นก็มาพร้อมๆ กับแนวทางข่าวเบาๆ แบบ “soft news” ที่
ผลักดันให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ รายการสนทนา เกมโชว์ และข่าวสั้นชั่วโมงบันเทิงมากมาย 
ต่างก็เร่งสั่งให้นักข่าวค้นหาเรื่องราวที่เร้าอารมณ์มากขึ้น
 (4) รายการข่าวสืบสวนขาดหายไปจากหน้ากระดาษและผังโทรทัศน์ แต่ถูกแทรก
แทนที่ด้วยรายการตลก
 (5) รายการข่าวปรับตัวมาเป็นรายการคุยข่าวเล่าข่าว สถานีโทรทัศน์ปรับเปลี่ยน
แนวทางการนำาเสนอข่าวมากมายให้มวีธิกีารสร้างความง่ายในการเสพข่าว พธิกีรทีม่ลีลีาชวน
ดู คำาพูดที่ชวนฟัง ท่าทางที่ชวนมอง เนื้อหาข่าวที่ชวนสงสัย ผ่านเสียงสนทนาที่ชวนหัว ฯลฯ 
น่ันยิง่ทำาให้เนือ้หาข่าวสารตกเป็นรองและสำาคญัน้อยกว่าลลีาการนำาเสนอข่าว และทำาให้พธิกีร
ข่าวกลายเป็นตัวชูความสำาคัญของรายการมากกว่าคุณภาพของข่าว
 (6) นักข่าวกล้าตาย กล้าเสี่ยงมากขึ้น มีรายงานข่าวโทรทัศน์ในอังกฤษมากมาย ที่
ผู้สื่อข่าวภาคสนามต้องทำาอะไรแปลก เสี่ยง ท้าทายความตาย หรือต้องมีแก๊กตลก หรือชุด
แต่งกายที่ดูไม่เข้ากันกับรายการไปทุกที ยังไม่นับว่านักข่าวเหล่านั้นต้องมีท่าทางประจำาส่วน
ตัวเพื่อให้ผู้ชมจดจำาเขาหรือเธอได้
 ทัง้หมดนีเ้ป็นส่วนหนึง่ทีก่ดักร่อนความเข้มข้นของเนือ้หาข่าวให้กลายเป็นเนือ้หา
เพื่อความบันเทิงไปหมดแล้ว
 บทสรุป
 รชิาร์ดสรปุในบทสดุท้ายชือ่ “Constraint on journalist – and how to challenge 
them” ว่า นักข่าวจะท้าทายกับปัญหา ข้อจำากัดต่างๆในกระบวนการทำางานวารสารศาสตร์
ได้อย่างไรบ้าง?
 เขาตั้งประเด็นว่า “การฆาตกรรม แรงกดดันจากการโฆษณา ข้อจำากัดทางกฎหมาย 
เสรีภาพแห่งประชิปไตย และหน่วยงานรัฐบาลลับๆ ทั้งหลาย” เหล่านี้ได้กลายมาเป็นกำาแพง
และแรงเค้นกดทบัสร้างความหวาดหวัน่ต่อหลกัการวารสารศาสตร์ของสือ่ในวนันี ้แล้วนกัข่าว
จะโต้ตอบละรับมือกับมันได้อย่างไร?
 (1) ผนึกกำาลังกับนักเป่านกหวีด (whistleblowers)
 ทุกวันนี้ อินเทอร์เน็ตได้สร้างนักข่าวพลเมือง และ ประชาชนทั่วไปให้กลายมาเป็น
พลเมืองเน็ตที่ทรงพลัง เขาเหล่านั้นมีความรู้ เข้าถึงข้อมูลมากมายอย่างท่ีนักข่าวต้องพึ่งพิง 
พวกเขาอาจเป็นใครก็ได้ที่มีความสำาคัญในความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับๆ ความฉ้อฉล ไม่
ชอบมาพากลของเรือ่งราวต่างๆ ในสงัคม และมันกเ็หมือนกบัว่านักข่าวมีเพือ่นผูเ้ฝ้าระวงัสงัคม 
คนที่จะมาทำาหน้าที่สอดแนมเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง อาชญากร โดยอาศัยการเป่านกหวีด
แจ้งเรื่องราวของคนธรรมดาเหล่านี้
 หากนกัข่าวสามารถใช้ประโยชน์จาก “นักเป่านกหวดี” ด้วยการใช้เป็นแหล่งข่าว หรอื
สายข่าว หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ที่สืบโยงใยข้อมูลบุคคล เอกสาร ต่างๆ ได้ ก็จะทำาให้นัก
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ข่าวสามารถเอาชนะแรงกดดันต่างๆ ในการทำางานลงไปได้มาก
 (2) ผลักดันกฎหมายเสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร 
 กฎหมายใหม่ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำาหน้าที่ของสื่อ คือ การผลักดันให้มีกฎหมายว่า
ด้วย “เสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร” (freedom of information) ซึ่งเนื้อหาของมันจะประกัน
ความมีเสรีภาพของกาลไหลเวียนข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี โดยไม่มีข้อจัดกัด หรืออำานาจอ่ืน
นอกเหนอืระบบมาปิดกัน้ โดยเฉพาะในอนิเทอร์เนต็ ประชาชนจะยิง่ควรได้รบัสทิธใินการเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐได้มาก ได้ง่าย ได้เร็วมากขึ้น และสามารถนำาข้อมูลนั้นไปใช้
ในการตรวจสอบการทำางานของรับบาลและหน่วยงานเอกชนได้ตราบเท่าที่มันจำาเป็นและส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
 (3) รณรงค์ต่อต้านอำานาจเซ็นเซอร์
 ในหลายๆ ประเทศ รัฐบาล ทุน การเมือง และกลุ่มผลประโยชน์มากมายยังมีอำานาจ
ในการเซ็นเซอร์แทรกแซงสื่อ แต่จะดีกว่ามากหากนักข่าวสามารถสร้างพลังการรณรงค์ทาง
สังคมร่วมกันกับประชาชนในพวกเขารู้สึกว่า การเซ็นเซอร์สื่อไม่ควรเป็นสิ่งที่ยอมรับได้อีก 
ต่อไป
 “Ethics for Journalist” ของ ริชาร์ด คีเบิ้ล เต็มไปด้วยข้อเสนออีกมากมายในการ
ท้าทายสื่อมวลชนว่า สามารถต่อสู้กับปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
กับสภาวะแรงกดดันแวดล้อมทางวิชาชีพ และความเปลี่ยนแปลงไปของภูมิทัศน์สื่อและ
เทคโนโลยีได้อย่างไร และสถานการณ์ปัญหาทางจริยธรรมแบบใด ที่นักข่าวต้องเผชิญ และมี
นกัข่าวคนไหน สำานกัพมิพ์ใด ได้ลองผดิลองถกูและผ่านพ้นสถานการณ์แบบนัน้มาแล้วอย่างไร
 จดุเด่นของหนงัสอืเล่มนี ้คอื การรวบรวมและถ่ายทอดกรณศีกึษาของสือ่มวลชน
อังกฤษและอเมริกา พร้อมทั้งลงลึกในรายละเอียดของปัญหา พัฒนาการ และข้อควร
พจิารณาในเชงิจริยธรรม และมข้ีอเสนอวธิกีารตดัสนิใจทางวารสารศาสตร์ทีแ่ม่นยำา เทีย่ง
ตรง ต่อพันธกิจของนักข่าว ว่า ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปรไปมากเช่นไร บทบาทของ
สื่อมวลชนก็จะยิ่งต้องปรับตัวรองรับและยืนหยัดต่อความถูกต้อง เกียรติยศและศักดิ์ศรี
วิชาชีพได้เฉกเช่นนับตั้งแต่มีวิชาชีพนี้ในสังคม
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