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บทคัดยอ
 การนําเสนอบทความน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสะทอนใหเห็นถึงการทํางานของส่ือมวลชน

ในสถานการณปจจุบนัภายใตเสรภีาพและความรับผิดชอบของส่ือมวลชนโดยสือ่มวลชนถอืไดวาเปนฐานนัดร

ที่ 4 ของสังคมโดยคําวา ฐานันดรน้ันหมายถึง ลําดับในการกําหนดชั้นของบุคคลตามยศ หรือบรรดาศักด์ิ         

ซึ่งแตละฐานันดรลวนแลวแตมีสิทธิพิเศษในสังคมและอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย เมื่อสื่อมวลชนถูก     

ขนานนามวาเปน ฐานันดรที่ 4 สื่อมวลชนก็ยอมจะถูกนับวาเปนผูมีอํานาจดวยเชนกัน โดยสื่อมวลชนถูก      

คาดหวังจากสงัคมใหนาํเสนอขาวสารทีผู่คนสวนใหญใหความสนใจ สิง่ท่ีพงึตระหนกัในการเปนส่ือมวลชนท่ีดี 

คือ ความรับผิดชอบในการส่ือขาว สื่อมวลชนจะตองมีหนาที่ในการเปนสุนัขเฝายาม เปนนายทวารขาวสาร 

กล่ันกรองขอมูลขาวสารท่ีถกูตอง เปนขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสังคม  สือ่มวลชนไมวาจะเปนส่ือด้ังเดิม หรือ

สือ่ใหมตางกม็สีทิธแิละเสรีภาพอนัชอบธรรมในการรายงานขาวสารเหตุการณทีเ่กดิขึน้ในสงัคมใหผูรบัสารทราบ 

แตการรายงานขาวของสือ่มวลชนกลบัยงัไดรบัการวิพากษวจิารณถงึเสรีภาพและความรับผดิชอบอยูบอยคร้ัง 

ดังเชนกรณีการทําขาวการเสียชีวิตของดาราชาย ปอ ทฤษฎี สหวงษ หรือการถายทอดสดกรณีการจับกุม

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีกอเหตุยิงเพื่อนรวมงานเสียชีวิต ซึ่งการถูกวิพากษวิจารณตางๆ          

กลับยังไมมหีนทางทีช่ดัเจนในการแกไขปญหาจนกลายเปนปญหาเร้ือรังของส่ือในปจจุบนั ดงัน้ันจึงตองอาศัย

ความรวมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวของทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เพ่ือทําใหสื่อมวลชนมีเสรีภาพบนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบ
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Abstract  
 This article has the objectives to reflect the work of press in the current situation under the 

rights and responsibility of the press. The press is referred to as the fourth estate of society.             

The estates are equivalent to social classes which define the levels of persons based on their      

status or rank. People in upper classes have privileges in society and powers to enact laws.              

As the press is called the fourth estate, so they have powers too. The press people are expected 

by society to present the news that are in the public interest. The good press shall have responsibility 

in reporting news. The press has a duty and role as a watchdog. It has to screen and select the 

correct information and news which are beneficial for society. All media, either the traditional or 

new type, have rights and freedom to report news and events occurring in society to receivers. 

Many times the media reports have drawn criticism regarding its freedom and responsibility.           

For example, the reports of the death of actor Por Thrisadee Sahawong or the live broadcast of the 

arrest of Phranakorn Rajabhat University’s lecturer who shot dead his colleague.  

 Despite the criticism, there is still no clear solution to this problem and thus it has become 

a chronic problem of the media in the present time. Therefore, the cooperation of people concerned 

in the government and public sectors are needed to ensure that freedom of the press comes with 

responsibility. 

Keywords
 Mass Media,   Freedom,  Responsibility

บทนํา 

 สังคมในยุคปจจุบันถือไดวาเปนยุคขาวสารไรพรมแดนที่ผูรับสารสามารถตัดสินใจเลือกรับขาวสาร

ไดตามความพอใจของตนเอง (Active Audience)โดยผูรับสารที่มีลักษณะดังกลาวจะไมถูกโนมนาวใจ           

จากสื่อไดงาย แตจะมีการคิด สนใจในขอมูลขาวสารที่ตนเองเลือกอยางละเอียด (Littlejohn, 1999, 337)     

และสือ่ทกุส่ือตางพรอมทีจ่ะปรบัตวัเพือ่ตอบสนองกับโลกของสือ่ใหมโดยมกีารนาํเสนอขาวสารเพือ่ใหผูรบัสาร

ไดรับขอมูลอยางทั่วถึงดวยความรวดเร็วเชนเดียวกัน ขาว คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวันและเปนสิ่งที่ถูก

ตัดสินวามีความเหมาะสมในการนําเสนอจากส่ือมวลชนโดยอยูภายใตเง่ือนไขในองคกรส่ือท่ีตนเองสังกัดอยู

ขาวตองเปนเรื่องที่สดใหมที่ยังไมเคยมีใครรูมากอนและจําเปนตองเปนเรื่องที่คนสนใจและเปนประโยชน       



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 11

ตอผูคน (แรนดัล, 2559, 36)โดยขาวจะปรากฏตามสื่อตางๆ ไมวาจะเปนบนหนาหนังสือพิมพทุกวัน รวมถึง

เปนสิ่งที่รายการโทรทัศนและรายการวิทยุกลาวถึง ซึ่งการรายงานขาวมิใชเพียงเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น        

แตขาวจะตองเปนเรือ่งราวทีม่กีารรายงานใหเราทราบ สาระสาํคญัของขาวตองเปนรายงานของเหตุการณและ /

หรอืสถานการณทีผู่สือ่ขาวและบรรณาธิการเห็นพองกนัวาสาํคญัและนาสนใจพอทีป่ระชาชนควรหรอืตองรบัรู

เหตกุารณหรอืเรือ่งราวนัน้ๆ ตามหลกัการประเมินคณุคาขาว (มาล ีบญุศริพินัธ, 2556, 121 ; Harisson, 2006, 

16 ; Shoemaker, 2006, 105) โดยขาวมีหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน ขาวการเมือง ขาวบันเทิง                  

ขาวเศรษฐกิจ ขาวอาชญากรรม ขาวตางประเทศ ฯลฯ แตไมวาจะเปนขาวในประเภทใดก็ตาม หนาทีห่ลกัของ

สื่อมวลชน คือ การนําเสนอเหตุการณตางๆ ผานสื่อที่ตนเองสังกัดอยูใหผูรับสารไดรับทราบ โดยการนําเสนอ

ขาวสารของสื่อมวลชนในปจจุบันนั้น สื่อมวลชนถูกคาดหวังจากสังคมใหนําเสนอขาวสารที่ผูคนสวนใหญให

ความสนใจ ความคาดหวังของผูรับสารนั้นไมเพียงแตจะคาดหวังใหสื่อมวลชนนําเสนอขอมูลขาวสาร หรือ

ใหการศึกษาเพียงเทานั้น แตผูรับสารยังคาดหวังใหสื่อมวลชนนําเสนอเนื้อหาความบันเทิงดวย (Ravi, 2012, 

308) ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาของส่ือมวลชนนั้นตองมีการปรับรูปแบบการนําเสนอดวยวิธีที่หลากหลาย              

เพื่อรองรับพฤติกรรมผูรับสารที่เลือกรับขาวสารทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อใหมควบคูกันไปดวย

 สื่อมวลชนที่มีบทบาทพิเศษในการนําเสนอขาวสารตางๆ ใหกับผูรับสารไดรับรูโดยส่ือมวลชนเปน

สถาบนัสาธารณะสถาบนัหนึง่ของสังคมตามท่ีนายเอด็มนัด เบริก สมาชกิสภาผูแทนราษฎรขององักฤษ ไดให

ฉายาสื่อมวลชนวาเปนฐานันดรที่ 4 ของสังคม โดยคําวา ฐานันดรนั้นหมายถึง ลําดับในการกําหนดชั้นของ

บุคคลตามยศ หรือบรรดาศักดิ์ ซึ่งแตละฐานันดรลวนแลวแตมีสิทธิพิเศษในสังคม และอํานาจในการบัญญัติ

กฎหมาย เมื่อสื่อมวลชนถูกขนานนามวาเปนฐานันดรท่ี 4 สื่อมวลชนก็ยอมจะถูกนับวาเปนผูมีอํานาจดวย   

เชนกนั  การมอีาํนาจของส่ือมวลชนท่ีถกูประกอบสรางความเปนสถาบันสือ่ และถกูขนานนามวาเปนฐานนัดร

ที ่4 นัน้ สงผลใหสือ่มวลชนตองกระทาํหนาท่ีดวยความระมดัระวัง รอบคอบและเท่ียงธรรม ธาํรงไวซึง่อิสรภาพ

อยางแทจริง เพื่อประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ โดยตองปฏิบัติงานดวยหลักแหงความเปน                

สถาบันสาธารณะ คือ ตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลักแหงศีลธรรมและจริยธรรม (บัณฑิต 

จํารูญวงศสกุล, 2555 ; ภัทมัย อินทจักร, 2550, 3) ดังนั้นการเลือกเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งมานําเสนอ   

เปนขาวสงไปยงัผูรบัขาวสารนัน้ สือ่มวลชนจะตองมีการกลัน่กรองขาวสารอยางละเอียดถ่ีถวนกอนนําเสนอเสมอ 

นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคุณลักษณะของขาวที่จะทําใหขาวที่ถูกนําเสนอผานสื่อออกไปยังผูรับขาวสารนั้น

เปนขาวที่มีคุณภาพสะทอนความเปนกลางของการรายงานขาวที่ดี ซึ่งมาลี บุญศิริพันธ (2556, 129-130)      

ไดกลาวถึง คุณลักษณะของขาววาประกอบไปดวย 5 คุณลักษณะ ไดแก ความถูกตอง (Accuracy)                

ความสมดุล (Balance)  ความเปนกลาง (Objectivity) ความกระชับชัดเจน (Concise and Clear) และ       

ความทันเหตุการณ (Recentness) 

 การนําเสนอขาวสารผานสื่อมวลชนของผูสื่อขาวนั้น ไมใชเพียงแตไดขอมูลแลวนําเสนอ สิ่งท่ีพึง

ตระหนักในการเปนสื่อมวลชนที่ดี คือ ความรับผิดชอบในการสื่อขาว โดยส่ือมวลชนมีหนาที่ในการเปนสุนัข

เฝายาม (Watchdog) การเปนนายทวารขาวสาร (Gatekeeper) ทําหนาที่ในการกลั่นกรองขอมูลขาวสารที่
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ถูกตอง มีที่มาอยางชัดเจน เปนขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสังคม ไมละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูที่          

ตกเปนขาว เลือกนําเสนอในชวงเวลาที่เหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนของสังคมเปนหลัก โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง สังคมปจจุบันเปนสังคมยุคดิจิทัลที่การนําเสนอขอมูลขาวตางๆ ไมไดถูกจํากัดอยู แคเพียง                      

สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพเพียงเทานั้น แตการนําเสนอขาวสารในปจจุบันสามารถ

ทําไดอยางรวดเร็วผานสื่อใหมอยางสื่อสังคมออนไลน หรืออินเทอรเน็ตโดยศูนยวิจัย PEW ไดทําการศึกษา

การบริโภคสื่อในสหรัฐอเมริกา รายงานวา การบริโภคขาวสารจากสื่อออนไลนมีอัตราเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว

ระหวางป ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2012 โดยรอยละ 50 เปนประชากรทีร่บัขาวสารจากส่ือออนไลน (Macnamara, ม.ป.ป.)

เม่ือส่ือใหมเขามามีบทบาทตอการเปดรับขาวสารของผูรับสารมากขึ้น สงผลใหสื่อด้ังเดิมตางตองมีการปรับ

รปูแบบการนาํเสนอขาวสารโดยกาวขามเขาไปสูโลกออนไลน ซึง่นอกจากส่ือใหมทีเ่ขามามบีทบาทตอการนาํ

เสนอขาวสารของสื่อมวลชนแลว การเขามาครอบครองสื่อของระบบนายทุนสื่อ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ

บทบาทหนาท่ีหลักในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนดวย โดยจักรกฤษ เพ่ิมพูล ไดกลาวไวในบทความ

เรื่อง จริยธรรมนายทุนสื่อ ในเว็บไซตหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก  เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2557 วา ไมเคยมี             

ขอบังคับวาดวยจริยธรรมของนายทุนสื่อ หรือผูประกอบการสื่อ ดานหนึ่งเราอาจเชื่อวาหนาที่ของนายทุน         

คอื การดูแลดานธรุกจิใหองคกรสามารถอยูรอดได โดยไมเกีย่วของกับงานวันตอวนั หรอืเน้ือหาในการนาํเสนอ 

แตในความเปนจริงนายทุนน่ันเอง คือตัวการสําคัญท่ีทําใหสื่อละเมิดจริยธรรม ยิ่งหากนายทุนน้ันไมไดมี        

พื้นฐานของความเปนสื่อมวลชนที่เขาใจในหลักการ ก็จะยิ่งนําพาใหองคกรนั้นดิ่งลงเหวเร็วยิ่งขึ้น

 ดร. สมเกยีรต ิออนวมิล ไดกลาวปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ทนุ-อดุมการณสือ่ยคุดิจทิลั” ในการประชมุใหญ

ระหวางวิชาการและวิชาชพีสือ่มวลชน ประจาํป พ.ศ. 2558 เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วา อดุมการณ

ที่หายไป คือ ปญหาสากลภายใตยุคทุนนิยมที่หลายคนตางยอมรับวาส่ือเปนธุรกิจหรือทุนแบบหนึ่ง                    

เมือ่สือ่กลายเปนทนุรปูแบบหน่ึงความเชือ่มัน่และนาเชือ่ถอืในการเสนอขาวสารยอมลดลงไป การจะแกปญหา

หรือปฏิรูปสื่อมวลชน ควรมุงเนนไปที่หลักการพ้ืนฐานของสื่อมวลชนเพื่อฟนหลักการเหลาน้ีซึ่งเปนหลักการ    

ที่จะทําใหความนาเชื่อถือกลับคืนมา อาทิ สื่อมวลชนตองภักดีตอประชาชน  มีอิสระในการทํางาน  ตรวจตรา

เฝาระวังผูมีอํานาจ สรางเวทีสาธารณะทําใหขาวสารนาสนใจดวยเหตุผลครบถวนทุกแงมุม พลเมืองมีสิทธิ       

ในการนําเสนอขาว หากฟนหลักการพ้ืนฐานเหลาน้ีขึ้นมาความนาเชื่อถือของสื่อมวลชนในสังคมทุนนิยม            

ก็จะกลับคืนมา (กองบรรณาธิการเว็บ, 2558)

 การเกิดข้ึนของส่ือใหม รวมถึงระบบนายทุนส่ือไดเขามามีบทบาทตอการนําเสนอขาวสารของ

สือ่มวลชนในปจจุบนัเปนอยางมาก อกีท้ังผูรบัสารในยุคน้ีตางมีทางเลอืกในการเปดรับขาวสารตามความสนใจ

ของตนเองไดอยางเสรี ทาํใหสือ่มวลชนตองมีการปรับรปูแบบการนําเสนอขาว มกีารแขงขันกันนาํเสนอขาวสาร

เพ่ือใหเขาถึงกลุมผูรับสารดวยความรวดเร็วมากท่ีสุด โดยส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร และ

ผูรบัสารมสีทิธทิีจ่ะรู (Right to Know) ถงึเหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม แตทัง้นีก้ารนาํเสนอขาวสารกต็อง

คํานึงถึงความรับผิดชอบดวยเชนกัน
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เสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

 สื่อมวลชนไมวาจะเปนส่ือด้ังเดิม หรือส่ือใหมตางก็ทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวสารไปสูประชาชน 

โดยมีวตัถปุระสงคหลกัเพือ่ใหประชาชนไดรบัทราบขอมลูขาวสารทีม่คีวามถูกตอง เทีย่งตรง ในการนีส้ือ่มวลชน

ตองมีสิทธิและเสรีภาพรายงานขาวสารใหประชาชนรับรูโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ                 

โดยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 บญัญัตไิววา บคุคลซ่ึงประกอบวชิาชีพส่ือมวลชน

ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ (รัฐธรรมนูญแหง     

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, 2560) ทั้งนี้เสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นตองมาคู กับความรับผิดชอบ                     

ดานจริยธรรมดวยคณะกรรมการที่ทํางานดานเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา (Commission on the 

Freedom of the Press) ไดจดัทาํขอกาํหนดความรบัผดิชอบของสือ่มวลชนซ่ึงระบุวา สือ่มวลชนจะตองรายงาน

ขาวตามปรากฏการณที่เปนจริงอยางละเอียดครบถวนและตองตรวจสอบอยางรอบคอบ สื่อมวลชนจะตอง

เปนเวทีแหงความคิดเห็นสาธารณะท่ีเปดโอกาสใหทุกฝายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และส่ือมวลชน     

ตองเปนตวัแทนของคนทกุกลุมในสังคม (นนัทนา นนัทวโรภาส, 2557, 138) โดยขอปฏบิตัสิาํคญัๆ ทีส่ือ่มวลชน

ที่มีความรับผิดชอบพึงกระทํา ไดแก สื่อจะตองรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเปนจริงอยาง

ละเอียดรอบดาน และอยางที่ไดตรวจสอบอยางรอบคอบโดยพิจารณาดูบริบทที่เหตุการณนั้นไดเกิดข้ึน 

สื่อมวลชนจะตองสรางเวทีแหงการแสดงและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมท้ังเปนชองทางที่จะแสดง   

ความคิดเห็นของสาธารณะ สื่อมวลชนตองเปนภาพตัวแทนของคนทุกๆ กลุมในสังคม และจะตองนําเสนอ

เปาหมายและคุณคาของสังคมอยางชัดเจน (กาญจนา แกวเทพ, 2556, 94)

 ความรับผิดชอบของส่ือถือไดวามีความสําคัญย่ิงโดยสื่อมวลชนจะตองคํานึงถึงส่ิงท่ีเปนประโยชน

และอยูในความสนใจของสาธารณชนเปนประการแรก โดยคณะกรรมาธิการเสรีภาพของสื่อมวลชนของ

สหรัฐอเมริกาไดเรยีกรองใหสือ่มวลชนมคีวามรับผดิชอบในการนําเสนอขาวสาร โดยสือ่มวลชนจะตองรายงาน

เหตุการณอยางถูกตอง เขาใจงาย เต็มไปดวยปรีชาชาญ ตองเปนสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และการวิพากษวจิารณ สะทอนภาพกลุมตางๆ ใหสงัคมทกุชนชัน้ ชวยเสนอแนะใหความกระจางเกีย่วกบัเปาหมาย

และคุณคาของสังคม และเสนอเหตกุารณ ขาวสารทีเ่กิดข้ึนประจําวันอยางเต็มท่ี (สมคิด บางโม, 2551, 139-140) 

 McQuail (1994 อางถึงใน พงษ วิเศษสังข, 2554, 28) ไดกลาวถึงความรบัผิดชอบของสื่อมวลชน 

มีอยู 5 ประการ ไดแก 

 1.  สอดสองดูแล ระแวดระวัง เหตุการณที่คาดวาจะมีผลกระทบตอประชาชนแลวรายงานให

ประชาชนไดรบัทราบโดยส่ือจะตองตืน่ตัวในการสอดสองเหตกุารณสาํคัญ ๆ  เพ่ือรายงานใหประชาชนไดรูทนั

เหตุการณสําหรับการเตรียมพรอมในการรับมือและปองกันเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนและคาดวาจะเกิดข้ึน     

ความรับผิดชอบหลักตามหนาที่นี้คือ การตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชน 

 2.  ประสานความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ในสังคมเกี่ยวกับประเด็นท่ีสื่อเลือกนําเสนอ เพ่ือให

ประชาชนผูรับสารไดรับรูความคิดเห็นในหลากหลายมิติ หลากหลายแนวคิด สําหรับการนําไปประกอบ          

การตัดสินใจเกี่ยวกบัประเด็นนั้น ๆ 
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 3. สั่งสอน ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และประเพณี สื่อทําหนาที่ในการถายทอดขอมูลเพื่อกอ

ใหเกิดทัศนคติทีด่ตีอมรดกทางสังคม อนัจะเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรู ความเชือ่ คานิยม และพฤติกรรม

ทางสังคมที่เหมาะสมกับกาละและเทศะ 

 4.  ใหความบันเทิง เปนหนาท่ีสําคัญของสื่อในสังคมท่ีเต็มไปดวยความเครียดจากปญหา                     

ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ และการเมือง ดวยศิลปะ เพื่อจรรโลงใจและจรรโลงสังคมใหประชาชนมีทัศนคติที่ดี

ตอการดํารงชีวิตดวยวัฒนธรรมและประเพณีที่เปนเอกลักษณ 

 5. รณรงคทามกลางปญหาเกา ปญหาใหมที่เกิดข้ึนมากมาย และแพรกระจายผลกระทบไดใน           

วงกวางอยางรวดเร็ว จงึเปนหนาท่ีของส่ือในการรวบรวมพลังและผลักดันประชาชนจํานวนมากใหเกิดทศันคติ 

และพฤติกรรมท่ีสรางสรรคทางสังคมรวมกัน สรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันหลักการสําคัญของทฤษฎี    

ความรับผิดชอบตอสังคม สามารถสรุปไดดังนี้ (พีระ จิระโสภณ, 2551, 150)

  5.1 สื่อมวลชนควรจะตองยอมรับและปฏิบัติใหลุลวงในภาระหนาที่ที่เปนพันธกิจตอสังคม

  5.2 ภาระหนาท่ีเหลาน้ี โดยหลักสําคัญจะตองบรรลถุงึมาตรฐานวชิาชพีในดานขาวสาร สจัธรรม    

ความถูกตอง ความเปนกลาง และความสมดุล

  5.3 ในการยอมรับและนําไปปฏิบัติของภาระหนาท่ีเหลาน้ี สื่อมวลชนควรจะควบคุมตนเอง

ภายใตกรอบแหงกฎหมายและสถาบันที่ธํารงอยู

  5.4 สื่อมวลชนควรจะตองหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่อาจนําไปสูอาชญากรรม ความรุนแรง หรือ           

ความไมสงบ หรือแสดงความกาวราวตอเชื้อชาติหรือศาสนาของชนกลุมนอยในสังคม

  5.5 สื่อมวลชนโดยท่ัวไปควรจะเปดกวางและสะทอนความหลากหลายของสังคม เปดโอกาส

ใหความคิดเห็นของทุกฝายไดเขาถึงและใหสิทธิประชาชนในการที่จะตอบกลับมายังสื่อมวลชน

  5.6 สงัคมและสาธารณะมีสทิธิทีจ่ะคาดหวงัการปฏบิตัใินระดบัมาตรฐานทีส่งูของสือ่มวลชน 

และการเขาแทรกแซงอาจจะตองถือวาไมเปนเรื่องผิด หากเพื่อความดีงามของสาธารณะ

  5.7 นักวารสารศาสตรและนักวิชาชีพส่ือมวลชนจะตองเปนท่ีวางใจหรือเช่ือถือไดของสังคม

เชนเดียวกับนายจางหรือตลาดผูบริโภคสื่อ

 จะเห็นไดวา มีนักวิชาการไดกลาวถึงขอปฏิบัติที่เปนแนวทางความรับผิดชอบของส่ือมวลชนอยู      

อยางมากมาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวเนนไปที่บทบาทหนาที่ที่เหมาะสมในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชน

ภายใตเสรีภาพและความรับผิดชอบ นอกจากน้ีองคกรวิชาชีพส่ือมวลชนหลายองคกรตางก็มีการประกาศ

ระเบียบท่ีวาดวยจริยธรรมส่ือมวลชนออกมา เพื่อสรางบรรทัดฐานในการทํางานของสื่อ แตเมื่อใดก็ตาม             

ที่สื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการนําเสนอขาวสารที่ขาดซ่ึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ            

คําวาเสรีภาพ มักจะถูกนํามากลาวอางถึงอยูเสมอ ไมผิดหากจะกลาววา วิชาชีพส่ือมวลชนถือเปนวิชาชีพ       

ที่ไดรับสิทธิ เสรีภาพเปนพิเศษจากทุกสังคมนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเชื่อกันวา “เสรีภาพของสื่อ             

คือเสรีภาพของประชาชน” (ศิริวรรณ อนันตโท และ สันทัด ทองรินทร, 2559, 4-5) สื่อมวลชนมีสิทธิ เสรีภาพ

ในการนําเสนอขาวสารไดอยางเสรี โดยส่ือมวลชนเปนผูทําหนาที่แสวงหาและนําเสนอขาวสารแกผูรับสาร     

จึงมีอิทธิพลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูรับสารในเรื่องตางๆ 
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 แตทั้งนี้ก็ไมอาจปฏิเสธไดวามีสื่อมวลชนบางกลุมที่ใชเสรีภาพของความเปนส่ือจนสงผลกระทบ        

ตอตัวส่ือมวลชนเอง อยางกรณีสื่อมวลชนในตางประเทศที่เกิดเหตการณบุกยิงสํานักงานหนังสือพิมพ               

ชารลี เอบโด ของฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. 2015 หรือในกรณีของสื่อมวลชนในประเทศไทยที่การนําเสนอขาวสาร

ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักในป พ.ศ. 2559 ถึงประเด็นการมีเสรีภาพโดยปราศจากความรับผิดชอบของ

สื่อมวลชน คือ กรณีการทําขาวการเสียชีวิตของดาราชาย ปอ ทฤษฎี สหวงษ และกรณีการถายทอดสด

เหตุการณการเกลี้ยกลอมอาจารย ดร. วันชัย ดนัยตโมนุท อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่กอคดียิง

เพื่อนรวมงานเสียชีวิต จนในทายสุด ดร. วันชัย ดนัยตโมนุทไดตัดสินใจฆาตัวตาย และกระสุนนัดดังกลาวได

ถูกถายทอดผานสื่อออกอากาศไปท่ัวประเทศ เหตุการณทั้งสองเหตุการณนี้ไดกอใหเกิดวิกฤตศรัทธาที่           

ผูรบัสารมตีอการนาํเสนอขาวของสือ่มวลชน และตอกย้ําถงึบทบาท หนาที ่และความรบัผิดชอบในการนําเสนอ

ขาวสารของส่ือมวลชนท่ีในปจจุบนักําลังถูกจับตามองจากสังคมถงึปญหาดานจริยธรรมและความรับผิดชอบ

อยางหนักหนวง 

 ภายใตสถานการณสื่อในปจจุบัน ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล การกาวเขามาของสื่อใหม         

รวมถึงระบบนายทุนส่ือ สงผลใหสื่อมวลชนตองมีการปรับตัวอยางมากในการนําเสนอขาว โดยสื่อมวลชน      

ในยุคปจจุบันไดมีการแขงขันกันนําเสนอขาวสารท่ีเนนเรื่องความรวดเร็ว แตบางคร้ังขาดซ่ึงการกล่ันกรอง

ขอมลูขาวสารกอนนาํเสนอ จนในบางคร้ังเราจะพบเห็นไดวามหีลายสาํนกัขาวรายงานขาวทีม่ขีอมลูผดิพลาด

จนตองออกมาขอโทษตอผูรับสาร รวมทั้งการนําเสนอขาวที่ละเลยจริยธรรม และความรับผิดชอบในการเปน

สือ่มวลชนทีด่ ีแตมุงเนนไปท่ีการตอบสนองตอความตองการของผูรบัสารและตอบสนองตอนโยบายขององคกร

สื่อที่ตนเองสังกัดอยู  ประเด็นหลักๆ ที่สื่อมวลชนไทยมักจะละเมิดจริยธรรมในการนําเสนอขาว มักจะเปน

ประเด็นเกี่ยวกับการรายงานขาวท่ีมีผลกระทบตอบุคคลอ่ืน การเสนอภาพขาวท่ีไมเหมาะสม วิธีการหาขาว 

อคติสวนตัวของนักขาว และสิทธิสวนบุคคล (จักรกฤษ เพิ่มพูล, 2556, 1-3) ตัวอยางเชนในกรณีการทําขาว

การเสยีชวีติของดาราหนุม ปอ ทฤษฎ ีสหวงษทีส่ือ่มวลชนบางสวนแสดงพฤตกิรรมไมเหมาะสมตอการรายงาน

ขาวการเคล่ือนยายศพ แตเมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานขาวของผูสื่อขาวตางประเทศกลับมีมาตรฐาน        

การรายงานขาวที่เครงครัดตอจรรยาบรรณและใหเกียรติตอผูเสียชีวิต รวมถึงระมัดระวังความรูสึกของญาติ  

ผูเสียชีวิตซึ่งเปนสิ่งที่สื่อมวลชนควรตระหนักถึงเปนอยางมาก

 จากการท่ีสื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการทํางานบนเสรีภาพท่ีขาดซ่ึงจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบมาเปนระยะเวลายาวนาน และดูเหมือนจะเปนแผลเรื้อรังที่ไมมีแนวทางแกไขไดนั้น ผูเขียน

มีความเห็นวา โดยภาพรวมไมควรกลาวโทษไปที่การทํางานของสื่อแตเพียงฝายเดียว แตควรมองในมุมมอง

หลายๆ ดาน ทั้งองคกรสื่อ สื่อมวลชน รวมถึงพฤติกรรมของผูรับสารที่ตางเปนปจจัยที่สงผลตอการนําเสนอ

ขาวของส่ือมวลชนท้ังสิ้น  แมวาจะมีองคกรดานสื่อตางๆ จะมีความพยายามในการกํากับดูแลกันเอง                 

โดยมีการออกแถลงการณจากสมาคมสื่อตางๆ เมื่อสื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณถึงการทํางานเสมือนเปน

สัญญาณเตือนใหทราบถึงบทบาท หนาที่ของสื่อ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติ

งานของส่ือใหอยู ภายใตจริยธรรม และบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม แตดูเหมือนระเบียบขอบังคับตางๆ                 
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ของสมาคมสือ่ในประเทศไทยยงัไมสามารถนาํมาบงัคบัใชไดอยางจรงิจงัเน่ืองจากไมไดเปนขอกฎหมาย และ

ไมสามารถบงัคบัใชไดกบัสือ่มวลชนทีไ่มไดมสีถานะเปนสมาชกิในสมาคมส่ือนัน้ๆ  จงึสงผลใหการกาํกบัดแูล

การทํางานของส่ือยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก นอกจากนี้การกาวเขามา                

ของนายทุนสื่อบางสํานักที่มีนโยบายในการนําเสนอขาวสารเพียงเพื่อเนนขายขาวใหมีผูรับสารจํานวนมาก 

เพ่ือความอยูรอดขององคกร กอ็าจจะเปนสวนหนึง่ทีส่งผลใหสือ่ทาํงานโดยละเลยจริยธรรมขาดความรับผดิชอบ

ตอสังคมการแกไขปญหาความรับผิดชอบของส่ือมวลชน ในทัศนะของผูเขียนมองวา ควรเริ่มต้ังแต                    

การวางรากฐานของสังคมโดยการใหความรูกับประชาชนตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูเทาทันส่ือ ซึ่งสามารถ         

สอดแทรกไวในบทเรียนตางๆ ได สถาบันการศึกษาที่ทําการผลิตบัณฑิตดานสื่อสารมวลชนออกไปสูการเปน

สือ่มวลชนมอือาชพีควรมกีารปลูกฝงเรือ่งเสรภีาพ และความรบัผดิชอบของสือ่มวลชนใหนกัศกึษาไดตระหนกั

ถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว องคกรสื่อตางๆ ที่ควรรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวและปรับปรุงระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ใหมชีดัเจน สอดคลองกับสภาพของเทคโนโลยีและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ และตองสามารถ

นําระเบียบขอบังคับตางๆ มาบังคับใชใหไดอยางมีประสิทธิภาพ กอปรกับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่กํากับ

ดูแลสื่อตองเขามาควบคุมกลุ มนายทุนสื่อใหบริหารงานสื่ออยู ภายใตจริยธรรมและความรับผิดชอบ                    

ซึง่อาจจะเปนหนทางหน่ึงท่ีชวยแกไขปญหาทีถ่กูวิพากษวจิารณเร้ือรังมาอยางยาวนานของส่ือและยังสามารถ

ทําใหสื่อทํางานไดอยางมีเสรีภาพภายใตความรับผดิชอบดวย

สรุป
 วชิาชีพสือ่มวลชนเปนวชิาชีพทีม่คีณุคาตอสงัคม เนือ่งจากเปนวชิาชีพทีท่าํหนาทีใ่นการเปนหเูปนตา

ใหแกสังคม และยังสามารถเปนกระบอกเสียงที่สะทอนความคิดของผูคนในสังคม การนําเสนอขาวของ

สื่อมวลชนในปจจุบัน ตองมีการปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงพฤติกรรม      

การเปดรบัขาวสารของผูรบัสารทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูตลอดเวลา แตไมวาจะอยางไรกต็าม เสรีภาพเปนส่ิงชอบธรรม

ทีส่ือ่มวลชนพึงมใีนการนาํเสนอขาวสาร แตทัง้นีเ้สรีภาพของส่ือมวลชนจาํเปนตองมาควบคูกบัความรบัผิดชอบ

ของสื่อมวลชนดวย  ปญหาเรื่องความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเปนสิ่งที่ถูกกลาวถึงมาอยางเรื้อรัง ยาวนาน 

ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาวนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนส่ือมวลชน 

หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัสือ่มวลชนตางๆ รวมถงึตวัผูรบัสาร โดยการใหความรูกบัผูรบัสารในเร่ืองการรูเทาทนัส่ือ 

การควบคมุการเขามาเปนเจาของสือ่ของนายทุน รวมถงึการสรางจติสํานกึดานจริยธรรมและความรับผิดชอบ

ใหกบัสือ่มวลชน และมขีอบงัคบัทีช่ดัเจนในเร่ืองจรยิธรรมและความรบัผิดชอบของส่ือมวลชน โดยสมาคมตางๆ 

รวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวและนําขอบังคับตางๆ มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากทุกฝายตางทําหนาที่       

ของตนเองอยางเหมาะสม อาจจะเปนหนทางหนึง่ทีช่วยแกไขปญหาท่ีถกูวพิากษวจิารณเรือ้รงัมาอยางยาวนาน

ของสื่อและยังสามารถทําใหสื่อทํางานไดอยางมีเสรีภาพภายใตความรับผดิชอบดวย
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