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บทคัดยอ
การนํ า เสนอบทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การทํ า งานของสื่ อ มวลชน
ในสถานการณปจ จุบนั ภายใตเสรีภาพและความรับผิดชอบของสือ่ มวลชนโดยสือ่ มวลชนถือไดวา เปนฐานันดร
ที่ 4 ของสังคมโดยคําวา ฐานันดรนั้นหมายถึง ลําดับในการกําหนดชั้นของบุคคลตามยศ หรือบรรดาศักดิ์
ซึ่งแตละฐานันดรลวนแลวแตมีสิทธิพิเศษในสังคมและอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย เมื่อสื่อมวลชนถูก
ขนานนามวาเปน ฐานันดรที่ 4 สื่อมวลชนก็ยอมจะถูกนับวาเปนผูมีอํานาจดวยเชนกัน โดยสื่อมวลชนถูก
คาดหวังจากสังคมใหนาํ เสนอขาวสารทีผ่ คู นสวนใหญใหความสนใจ สิง่ ทีพ่ งึ ตระหนักในการเปนสือ่ มวลชนทีด่ ี
คือ ความรับผิดชอบในการสื่อขาว สื่อมวลชนจะตองมีหนาที่ในการเปนสุนัขเฝายาม เปนนายทวารขาวสาร
กลัน่ กรองขอมูลขาวสารทีถ่ กู ตอง เปนขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคม สือ่ มวลชนไมวา จะเปนสือ่ ดัง้ เดิม หรือ
สือ่ ใหมตา งก็มสี ทิ ธิและเสรีภาพอันชอบธรรมในการรายงานขาวสารเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในสังคมใหผรู บั สารทราบ
แตการรายงานขาวของสือ่ มวลชนกลับยังไดรบั การวิพากษวจิ ารณถงึ เสรีภาพและความรับผิดชอบอยูบ อ ยครัง้
ดังเชนกรณีการทําขาวการเสียชีวิตของดาราชาย ปอ ทฤษฎี สหวงษ หรือการถายทอดสดกรณีการจับกุม
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่กอเหตุยิงเพื่อนรวมงานเสียชีวิต ซึ่งการถูกวิพากษวิจารณตางๆ
กลับยังไมมหี นทางทีช่ ดั เจนในการแกไขปญหาจนกลายเปนปญหาเรือ้ รังของสือ่ ในปจจุบนั ดังนัน้ จึงตองอาศัย
ความรวมมือจากบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อทําใหสื่อมวลชนมีเสรีภาพบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ
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คําสําคัญ
สื่อมวลชน เสรีภาพ ความรับผิดชอบ

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)
และสือ่ ทุกสือ่ ตางพรอมทีจ่ ะปรับตัวเพือ่ ตอบสนองกับโลกของสือ่ ใหมโดยมีการนําเสนอขาวสารเพือ่ ใหผรู บั สาร
ไดรับขอมูลอยางทั่วถึงดวยความรวดเร็วเชนเดียวกัน ขาว คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวันและเปนสิ่งที่ถูก
ตัดสินวามีความเหมาะสมในการนําเสนอจากสื่อมวลชนโดยอยูภายใตเงื่อนไขในองคกรสื่อที่ตนเองสังกัดอยู
ขาวตองเปนเรื่องที่สดใหมที่ยังไมเคยมีใครรูมากอนและจําเปนตองเปนเรื่องที่คนสนใจและเปนประโยชน
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ตอผูคน (แรนดัล, 2559, 36)โดยขาวจะปรากฏตามสื่อตางๆ ไมวาจะเปนบนหนาหนังสือพิมพทุกวัน รวมถึง
เปนสิ่งที่รายการโทรทัศนและรายการวิทยุกลาวถึง ซึ่งการรายงานขาวมิใชเพียงเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น
แตขา วจะตองเปนเรือ่ งราวทีม่ กี ารรายงานใหเราทราบ สาระสําคัญของขาวตองเปนรายงานของเหตุการณและ /
หรือสถานการณทผี่ สู อื่ ขาวและบรรณาธิการเห็นพองกันวาสําคัญและนาสนใจพอทีป่ ระชาชนควรหรือตองรับรู
เหตุการณหรือเรือ่ งราวนัน้ ๆ ตามหลักการประเมินคุณคาขาว (มาลี บุญศิรพิ นั ธ, 2556, 121 ; Harisson, 2006,
16 ; Shoemaker, 2006, 105) โดยขาวมีหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน ขาวการเมือง ขาวบันเทิง
ขาวเศรษฐกิจ ขาวอาชญากรรม ขาวตางประเทศ ฯลฯ แตไมวา จะเปนขาวในประเภทใดก็ตาม หนาทีห่ ลักของ
สื่อมวลชน คือ การนําเสนอเหตุการณตางๆ ผานสื่อที่ตนเองสังกัดอยูใหผูรับสารไดรับทราบ โดยการนําเสนอ
ขาวสารของสื่อมวลชนในปจจุบันนั้น สื่อมวลชนถูกคาดหวังจากสังคมใหนําเสนอขาวสารที่ผูคนสวนใหญให
ความสนใจ ความคาดหวังของผูรับสารนั้นไมเพียงแตจะคาดหวังใหสื่อมวลชนนําเสนอขอมูลขาวสาร หรือ
ใหการศึกษาเพียงเทานั้น แตผูรับสารยังคาดหวังใหสื่อมวลชนนําเสนอเนื้อหาความบันเทิงดวย (Ravi, 2012,
308) ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนนั้นตองมีการปรับรูปแบบการนําเสนอดวยวิธีที่หลากหลาย
เพื่อรองรับพฤติกรรมผูรับสารที่เลือกรับขาวสารทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อใหมควบคูกันไปดวย
สื่อมวลชนที่มีบทบาทพิเศษในการนําเสนอขาวสารตางๆ ใหกับผูรับสารไดรับรูโดยสื่อมวลชนเปน
สถาบันสาธารณะสถาบันหนึง่ ของสังคมตามทีน่ ายเอ็ดมันด เบิรก สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของอังกฤษ ไดให
ฉายาสื่อมวลชนวาเปนฐานันดรที่ 4 ของสังคม โดยคําวา ฐานันดรนั้นหมายถึง ลําดับในการกําหนดชั้นของ
บุคคลตามยศ หรือบรรดาศักดิ์ ซึ่งแตละฐานันดรลวนแลวแตมีสิทธิพิเศษในสังคม และอํานาจในการบัญญัติ
กฎหมาย เมื่อสื่อมวลชนถูกขนานนามวาเปนฐานันดรที่ 4 สื่อมวลชนก็ยอมจะถูกนับวาเปนผูมีอํานาจดวย
เชนกัน การมีอาํ นาจของสือ่ มวลชนทีถ่ กู ประกอบสรางความเปนสถาบันสือ่ และถูกขนานนามวาเปนฐานันดร
ที่ 4 นัน้ สงผลใหสอื่ มวลชนตองกระทําหนาทีด่ ว ยความระมัดระวัง รอบคอบและเทีย่ งธรรม ธํารงไวซงึ่ อิสรภาพ
อย า งแท จ ริ ง เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารสาธารณะ โดยต อ งปฏิ บั ติ ง านด ว ยหลั ก แห ง ความเป น
สถาบันสาธารณะ คือ ตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลักแหงศีลธรรมและจริยธรรม (บัณฑิต
จํารูญวงศสกุล, 2555 ; ภัทมัย อินทจักร, 2550, 3) ดังนั้นการเลือกเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งมานําเสนอ
เปนขาวสงไปยังผูร บั ขาวสารนัน้ สือ่ มวลชนจะตองมีการกลัน่ กรองขาวสารอยางละเอียดถีถ่ ว นกอนนําเสนอเสมอ
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 สิ่งที่พึง
ตระหนักในการเปนสื่อมวลชนที่ดี คือ ความรับผิดชอบในการสื่อขาว โดยสื่อมวลชนมีหนาที่ในการเปนสุนัข
เฝายาม (Watchdog) การเปนนายทวารขาวสาร (Gatekeeper) ทําหนาที่ในการกลั่นกรองขอมูลขาวสารที่
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ถูกตอง มีที่มาอยางชัดเจน เปนขาวสารที่เปนประโยชนตอสังคม ไมละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูที่
ตกเปนขาว เลือกนําเสนอในชวงเวลาที่เหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนของสังคมเปนหลัก โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง สั ง คมป จ จุ บั น เป น สั ง คมยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ก ารนํ า เสนอข อ มู ล ข า วต า งๆ ไม ไ ด ถู ก จํ า กั ด อยู  แ ค เ พี ย ง
สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพเพียงเทานั้น แตการนําเสนอขาวสารในปจจุบันสามารถ
ทําไดอยางรวดเร็วผานสื่อใหมอยางสื่อสังคมออนไลน หรืออินเทอรเน็ตโดยศูนยวิจัย PEW ไดทําการศึกษา
การบริโภคสื่อในสหรัฐอเมริกา รายงานวา การบริโภคขาวสารจากสื่อออนไลนมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ระหวางป ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2012 โดยรอยละ 50 เปนประชากรทีร่ บั ขาวสารจากสือ่ ออนไลน (Macnamara, ม.ป.ป.)
เมื่อสื่อใหมเขามามีบทบาทตอการเปดรับขาวสารของผูรับสารมากขึ้น สงผลใหสื่อดั้งเดิมตางตองมีการปรับ
รูปแบบการนําเสนอขาวสารโดยกาวขามเขาไปสูโ ลกออนไลน ซึง่ นอกจากสือ่ ใหมทเี่ ขามามีบทบาทตอการนํา
เสนอขาวสารของสื่อมวลชนแลว การเขามาครอบครองสื่อของระบบนายทุนสื่อ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
บทบาทหนาที่หลักในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนดวย โดยจักรกฤษ เพิ่มพูล ไดกลาวไวในบทความ
เรื่อง จริยธรรมนายทุนสื่อ ในเว็บไซตหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 วา ไมเคยมี
ขอบังคับวาดวยจริยธรรมของนายทุนสื่อ หรือผูประกอบการสื่อ ดานหนึ่งเราอาจเชื่อวาหนาที่ของนายทุน
คือ การดูแลดานธุรกิจใหองคกรสามารถอยูร อดได โดยไมเกีย่ วของกับงานวันตอวัน หรือเนือ้ หาในการนําเสนอ
แตในความเปนจริงนายทุนนั่นเอง คือตัวการสําคัญที่ทําใหสื่อละเมิดจริยธรรม ยิ่งหากนายทุนนั้นไมไดมี
พื้นฐานของความเปนสื่อมวลชนที่เขาใจในหลักการ ก็จะยิ่งนําพาใหองคกรนั้นดิ่งลงเหวเร็วยิ่งขึ้น
ดร. สมเกียรติ ออนวิมล ไดกลาวปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “ทุน-อุดมการณสอื่ ยุคดิจทิ ลั ” ในการประชุมใหญ
ระหวางวิชาการและวิชาชีพสือ่ มวลชน ประจําป พ.ศ. 2558 เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วา อุดมการณ
ที่ ห ายไป คื อ ป ญ หาสากลภายใตยุ ค ทุน นิย มที่ห ลายคนต า งยอมรับ ว า สื่ อ เปน ธุ ร กิจ หรื อ ทุ น แบบหนึ่ง
เมือ่ สือ่ กลายเปนทุนรูปแบบหนึง่ ความเชือ่ มัน่ และนาเชือ่ ถือในการเสนอขาวสารยอมลดลงไป การจะแกปญ
 หา
หรือปฏิรูปสื่อมวลชน ควรมุงเนนไปที่หลักการพื้นฐานของสื่อมวลชนเพื่อฟนหลักการเหลานี้ซึ่งเปนหลักการ
ที่จะทําใหความนาเชื่อถือกลับคืนมา อาทิ สื่อมวลชนตองภักดีตอประชาชน มีอิสระในการทํางาน ตรวจตรา
เฝาระวังผูมีอํานาจ สรางเวทีสาธารณะทําใหขาวสารนาสนใจดวยเหตุผลครบถวนทุกแงมุม พลเมืองมีสิทธิ
ในการนําเสนอขาว หากฟนหลักการพื้นฐานเหลานี้ขึ้นมาความนาเชื่อถือของสื่อมวลชนในสังคมทุนนิยม
ก็จะกลับคืนมา (กองบรรณาธิการเว็บ, 2558)
การเกิดขึ้นของสื่อใหม รวมถึงระบบนายทุนสื่อไดเขามามีบทบาทตอการนําเสนอขาวสารของ
สือ่ มวลชนในปจจุบนั เปนอยางมาก อีกทัง้ ผูร บั สารในยุคนีต้ า งมีทางเลือกในการเปดรับขาวสารตามความสนใจ
ของตนเองไดอยางเสรี ทําใหสอื่ มวลชนตองมีการปรับรูปแบบการนําเสนอขาว มีการแขงขันกันนําเสนอขาวสาร
เพื่อใหเขาถึงกลุมผูรับสารดวยความรวดเร็วมากที่สุด โดยสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร และ
ผูร บั สารมีสทิ ธิทจี่ ะรู (Right to Know) ถึงเหตุการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม แตทงั้ นีก้ ารนําเสนอขาวสารก็ตอ ง
คํานึงถึงความรับผิดชอบดวยเชนกัน
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เสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนไมวาจะเปนสื่อดั้งเดิม หรือสื่อใหมตางก็ทําหนาที่ในการนําเสนอขาวสารไปสูประชาชน
โดยมีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ ใหประชาชนไดรบั ทราบขอมูลขาวสารทีม่ คี วามถูกตอง เทีย่ งตรง ในการนีส้ อื่ มวลชน
ต อ งมี สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพรายงานขาวสารใหประชาชนรับรูโดยคํ า นึ งถึงประโยชน สาธารณะเปนสํา คัญ
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 บัญญัตไิ ววา บุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชน
ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560, 2560) ทั้ ง นี้ เ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชนนั้ น ต อ งมาคู  กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ดานจริยธรรมดวยคณะกรรมการที่ทํางานดานเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา (Commission on the
Freedom of the Press) ไดจดั ทําขอกําหนดความรับผิดชอบของสือ่ มวลชนซึง่ ระบุวา สือ่ มวลชนจะตองรายงาน
ขาวตามปรากฏการณที่เปนจริงอยางละเอียดครบถวนและตองตรวจสอบอยางรอบคอบ สื่อมวลชนจะตอง
เปนเวทีแหงความคิดเห็นสาธารณะที่เปดโอกาสใหทุกฝายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และสื่อมวลชน
ตองเปนตัวแทนของคนทุกกลุม ในสังคม (นันทนา นันทวโรภาส, 2557, 138) โดยขอปฏิบตั สิ าํ คัญๆ ทีส่ อื่ มวลชน
ที่มีความรับผิดชอบพึงกระทํา ไดแก สื่อจะตองรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเปนจริงอยาง
ละเอียดรอบดาน และอยางที่ไดตรวจสอบอยางรอบคอบโดยพิจารณาดูบริบทที่เหตุการณนั้นไดเกิดขึ้น
สื่อมวลชนจะตองสรางเวทีแหงการแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเปนชองทางที่จะแสดง
ความคิดเห็นของสาธารณะ สื่อมวลชนตองเปนภาพตัวแทนของคนทุกๆ กลุมในสังคม และจะตองนําเสนอ
เปาหมายและคุณคาของสังคมอยางชัดเจน (กาญจนา แกวเทพ, 2556, 94)
ความรับผิดชอบของสื่อถือไดวามีความสําคัญยิ่งโดยสื่อมวลชนจะตองคํานึงถึงสิ่งที่เปนประโยชน
และอยูในความสนใจของสาธารณชนเปนประการแรก โดยคณะกรรมาธิการเสรีภาพของสื่อมวลชนของ
สหรัฐอเมริกาไดเรียกรองใหสอื่ มวลชนมีความรับผิดชอบในการนําเสนอขาวสาร โดยสือ่ มวลชนจะตองรายงาน
เหตุการณอยางถูกตอง เขาใจงาย เต็มไปดวยปรีชาชาญ ตองเปนสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการวิพากษวจิ ารณ สะทอนภาพกลุม ตางๆ ใหสงั คมทุกชนชัน้ ชวยเสนอแนะใหความกระจางเกีย่ วกับเปาหมาย
และคุณคาของสังคม และเสนอเหตุการณ ขาวสารทีเ่ กิดขึน้ ประจําวันอยางเต็มที่ (สมคิด บางโม, 2551, 139-140)
McQuail (1994 อางถึงใน พงษ วิเศษสังข, 2554, 28) ไดกลาวถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
มีอยู 5 ประการ ไดแก
1. สอดสองดูแล ระแวดระวัง เหตุการณที่คาดวาจะมีผลกระทบตอประชาชนแลวรายงานให
ประชาชนไดรบั ทราบโดยสือ่ จะตองตืน่ ตัวในการสอดสองเหตุการณสาํ คัญ ๆ เพือ่ รายงานใหประชาชนไดรทู นั
เหตุการณสําหรับการเตรียมพรอมในการรับมือและปองกันเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นและคาดวาจะเกิดขึ้น
ความรับผิดชอบหลักตามหนาที่นี้คือ การตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชน
2. ประสานความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ในสังคมเกี่ยวกับประเด็นที่สื่อเลือกนําเสนอ เพื่อให
ประชาชนผูรับสารไดรับรูความคิดเห็นในหลากหลายมิติ หลากหลายแนวคิด สําหรับการนําไปประกอบ
การตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ
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3. สั่งสอน ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และประเพณี สื่อทําหนาที่ในการถายทอดขอมูลเพื่อกอ
ใหเกิดทัศนคติทดี่ ตี อ มรดกทางสังคม อันจะเปนการกระตุน ใหเกิดการเรียนรู ความเชือ่ คานิยม และพฤติกรรม
ทางสังคมที่เหมาะสมกับกาละและเทศะ
4. ให ค วามบั น เทิ ง เป น หน า ที่ สํ า คั ญ ของสื่ อ ในสั ง คมที่ เ ต็ ม ไปด ว ยความเครี ย ดจากป ญ หา
ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ และการเมือง ดวยศิลปะ เพื่อจรรโลงใจและจรรโลงสังคมใหประชาชนมีทัศนคติที่ดี
ตอการดํารงชีวิตดวยวัฒนธรรมและประเพณีที่เปนเอกลักษณ
5. รณรงคทามกลางปญหาเกา ปญหาใหมที่เกิดขึ้นมากมาย และแพรกระจายผลกระทบไดใน
วงกวางอยางรวดเร็ว จึงเปนหนาทีข่ องสือ่ ในการรวบรวมพลังและผลักดันประชาชนจํานวนมากใหเกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมที่สรางสรรคทางสังคมรวมกัน สรางความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันหลักการสําคัญของทฤษฎี
ความรับผิดชอบตอสังคม สามารถสรุปไดดังนี้ (พีระ จิระโสภณ, 2551, 150)
5.1 สื่อมวลชนควรจะตองยอมรับและปฏิบัติใหลุลวงในภาระหนาที่ที่เปนพันธกิจตอสังคม
5.2 ภาระหนาทีเ่ หลานี้ โดยหลักสําคัญจะตองบรรลุถงึ มาตรฐานวิชาชีพในดานขาวสาร สัจธรรม
ความถูกตอง ความเปนกลาง และความสมดุล
5.3 ในการยอมรับและนําไปปฏิบัติของภาระหนาที่เหลานี้ สื่อมวลชนควรจะควบคุมตนเอง
ภายใตกรอบแหงกฎหมายและสถาบันที่ธํารงอยู
5.4 สื่อมวลชนควรจะตองหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่อาจนําไปสูอาชญากรรม ความรุนแรง หรือ
ความไมสงบ หรือแสดงความกาวราวตอเชื้อชาติหรือศาสนาของชนกลุมนอยในสังคม
5.5 สื่อมวลชนโดยทั่วไปควรจะเปดกวางและสะทอนความหลากหลายของสังคม เปดโอกาส
ใหความคิดเห็นของทุกฝายไดเขาถึงและใหสิทธิประชาชนในการที่จะตอบกลับมายังสื่อมวลชน
5.6 สังคมและสาธารณะมีสทิ ธิทจี่ ะคาดหวังการปฏิบตั ใิ นระดับมาตรฐานทีส่ งู ของสือ่ มวลชน
และการเขาแทรกแซงอาจจะตองถือวาไมเปนเรื่องผิด หากเพื่อความดีงามของสาธารณะ
5.7 นักวารสารศาสตรและนักวิชาชีพสื่อมวลชนจะตองเปนที่วางใจหรือเชื่อถือไดของสังคม
เชนเดียวกับนายจางหรือตลาดผูบริโภคสื่อ
จะเห็นไดวา มีนักวิชาการไดกลาวถึงขอปฏิบัติที่เปนแนวทางความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอยู
อยางมากมาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวเนนไปที่บทบาทหนาที่ที่เหมาะสมในการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชน
ภายใตเสรีภาพและความรับผิดชอบ นอกจากนี้องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนหลายองคกรตางก็มีการประกาศ
ระเบียบที่วาดวยจริยธรรมสื่อมวลชนออกมา เพื่อสรางบรรทัดฐานในการทํางานของสื่อ แตเมื่อใดก็ตาม
ที่สื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการนําเสนอขาวสารที่ขาดซึ่งจริยธรรมและความรับผิดชอบ
คําวาเสรีภาพ มักจะถูกนํามากลาวอางถึงอยูเสมอ ไมผิดหากจะกลาววา วิชาชีพสื่อมวลชนถือเปนวิชาชีพ
ที่ไดรับสิทธิ เสรีภาพเปนพิเศษจากทุกสังคมนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเชื่อกันวา “เสรีภาพของสื่อ
คือเสรีภาพของประชาชน” (ศิริวรรณ อนันตโท และ สันทัด ทองรินทร, 2559, 4-5) สื่อมวลชนมีสิทธิ เสรีภาพ
ในการนําเสนอขาวสารไดอยางเสรี โดยสื่อมวลชนเปนผูทําหนาที่แสวงหาและนําเสนอขาวสารแกผูรับสาร
จึงมีอิทธิพลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูรับสารในเรื่องตางๆ
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แตทั้งนี้ก็ไมอาจปฏิเสธไดวามีสื่อมวลชนบางกลุมที่ใชเสรีภาพของความเปนสื่อจนสงผลกระทบ
ตอตัวสื่อมวลชนเอง 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
ถูกถายทอดผานสื่อออกอากาศไปทั่วประเทศ เหตุการณทั้งสองเหตุการณนี้ไดกอใหเกิดวิกฤตศรัทธาที่
ผูร บั สารมีตอ การนําเสนอขาวของสือ่ มวลชน และตอกยํา้ ถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการนําเสนอ
ขาวสารของสือ่ มวลชนทีใ่ นปจจุบนั กําลังถูกจับตามองจากสังคมถึงปญหาดานจริยธรรมและความรับผิดชอบ
อยางหนักหนวง
ภายใตสถานการณสื่อในปจจุบัน ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล การกาวเขามาของสื่อใหม
รวมถึงระบบนายทุนสื่อ สงผลใหสื่อมวลชนตองมีการปรับตัวอยางมากในการนําเสนอขาว โดยสื่อมวลชน
ในยุคปจจุบันไดมีการแขงขันกันนําเสนอขาวสารที่เนนเรื่องความรวดเร็ว แตบางครั้งขาดซึ่งการกลั่นกรอง
ขอมูลขาวสารกอนนําเสนอ จนในบางครัง้ เราจะพบเห็นไดวา มีหลายสํานักขาวรายงานขาวทีม่ ขี อ มูลผิดพลาด
จนตองออกมาขอโทษตอผูรับสาร รวมทั้งการนําเสนอขาวที่ละเลยจริยธรรม และความรับผิดชอบในการเปน
สือ่ มวลชนทีด่ ี แตมงุ เนนไปทีก่ ารตอบสนองตอความตองการของผูร บั สารและตอบสนองตอนโยบายขององคกร
สื่อที่ตนเองสังกัดอยู ประเด็นหลักๆ ที่สื่อมวลชนไทยมักจะละเมิดจริยธรรมในการนําเสนอขาว มักจะเปน
ประเด็นเกี่ยวกับการรายงานขาวที่มีผลกระทบตอบุคคลอื่น การเสนอภาพขาวที่ไมเหมาะสม วิธีการหาขาว
อคติสวนตัวของนักขาว และสิทธิสวนบุคคล (จักรกฤษ เพิ่มพูล, 2556, 1-3) ตัวอยางเชนในกรณีการทําขาว
การเสียชีวติ ของดาราหนุม ปอ ทฤษฎี สหวงษทสี่ อื่ มวลชนบางสวนแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมตอการรายงาน
ขาวการเคลื่อนยายศพ แตเมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานขาวของผูสื่อขาวตางประเทศกลับมีมาตรฐาน
การรายงานขาวที่เครงครัดตอจรรยาบรรณและใหเกียรติตอผูเสียชีวิต รวมถึงระมัดระวังความรูสึกของญาติ
ผูเสียชีวิตซึ่งเปนสิ่งที่สื่อมวลชนควรตระหนักถึงเปนอยางมาก
จากการที่สื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการทํางานบนเสรีภาพที่ขาดซึ่งจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบมาเปนระยะเวลายาวนาน และดูเหมือนจะเปนแผลเรื้อรังที่ไมมีแนวทางแกไขไดนั้น ผูเขียน
มีความเห็นวา โดยภาพรวมไมควรกลาวโทษไปที่การทํางานของสื่อแตเพียงฝายเดียว แตควรมองในมุมมอง
หลายๆ ดาน ทั้งองคกรสื่อ สื่อมวลชน รวมถึงพฤติกรรมของผูรับสารที่ตางเปนปจจัยที่สงผลตอการนําเสนอ
ขาวของสื่อมวลชนทั้งสิ้น แมวาจะมีองคกรดานสื่อตางๆ จะมีความพยายามในการกํากับดูแลกันเอง
โดยมีการออกแถลงการณจากสมาคมสื่อตางๆ เมื่อสื่อมวลชนถูกวิพากษวิจารณถึงการทํางานเสมือนเปน
สัญญาณเตือนใหทราบถึงบทบาท หนาที่ของสื่อ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติ
งานของสื่อใหอยูภายใตจริยธรรม และบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม แตดูเหมือนระเบียบขอบังคับตางๆ
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ของสมาคมสือ่ ในประเทศไทยยังไมสามารถนํามาบังคับใชไดอยางจริงจังเนือ่ งจากไมไดเปนขอกฎหมาย และ
ไมสามารถบังคับใชไดกบั สือ่ มวลชนทีไ่ มไดมสี ถานะเปนสมาชิกในสมาคมสือ่ นัน้ ๆ จึงสงผลใหการกํากับดูแล
การทํางานของสื่อยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก นอกจากนี้การกาวเขามา
ของนายทุนสื่อบางสํานักที่มีนโยบายในการนําเสนอขาวสารเพียงเพื่อเนนขายขาวใหมีผูรับสารจํานวนมาก
เพือ่ ความอยูร อดขององคกร ก็อาจจะเปนสวนหนึง่ ทีส่ ง ผลใหสอื่ ทํางานโดยละเลยจริยธรรมขาดความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คมการแก ไ ขป ญ หาความรั บ ผิ ด ชอบของสื่ อ มวลชน ในทั ศ นะของผู  เ ขี ย นมองว า ควรเริ่ ม ตั้ ง แต
การวางรากฐานของสังคมโดยการใหความรูกับประชาชนตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูเทาทันสื่อ ซึ่งสามารถ
สอดแทรกไวในบทเรียนตางๆ ได สถาบันการศึกษาที่ทําการผลิตบัณฑิตดานสื่อสารมวลชนออกไปสูการเปน
สือ่ มวลชนมืออาชีพควรมีการปลูกฝงเรือ่ งเสรีภาพ และความรับผิดชอบของสือ่ มวลชนใหนกั ศึกษาไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว องคกรสื่อตางๆ ที่ควรรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวและปรับปรุงระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ใหมชี ดั เจน สอดคลองกับสภาพของเทคโนโลยีและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว และตองสามารถ
นําระเบียบขอบังคับตางๆ มาบังคับใชใหไดอยางมีประสิทธิภาพ กอปรกับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่กํากับ
ดู แ ลสื่ อ ต อ งเข า มาควบคุ ม กลุ  ม นายทุ น สื่ อ ให บ ริ ห ารงานสื่ อ อยู  ภ ายใต จ ริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบ
ซึง่ อาจจะเปนหนทางหนึง่ ทีช่ ว ยแกไขปญหาทีถ่ กู วิพากษวจิ ารณเรือ้ รังมาอยางยาวนานของสือ่ และยังสามารถ
ทําใหสื่อทํางานไดอยางมีเสรีภาพภายใตความรับผิดชอบดวย

สรุป
วิชาชีพสือ่ มวลชนเปนวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ คาตอสังคม เนือ่ งจากเปนวิชาชีพทีท่ าํ หนาทีใ่ นการเปนหูเปนตา
ใหแกสังคม และยังสามารถเปนกระบอกเสียงที่สะทอนความคิดของผูคนในสังคม การนําเสนอขาวของ
สื่อมวลชนในปจจุบัน ตองมีการปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารของผูร บั สารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยูต ลอดเวลา แตไมวา จะอยางไรก็ตาม เสรีภาพเปนสิง่ ชอบธรรม
ทีส่ อื่ มวลชนพึงมีในการนําเสนอขาวสาร แตทงั้ นีเ้ สรีภาพของสือ่ มวลชนจําเปนตองมาควบคูก บั ความรับผิดชอบ
ของสื่อมวลชนดวย ปญหาเรื่องความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเปนสิ่งที่ถูกกลาวถึงมาอยางเรื้อรัง ยาวนาน
ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาวนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนสื่อมวลชน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับสือ่ มวลชนตางๆ รวมถึงตัวผูร บั สาร โดยการใหความรูก บั ผูร บั สารในเรือ่ งการรูเ ทาทันสือ่
การควบคุมการเขามาเปนเจาของสือ่ ของนายทุน รวมถึงการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ใหกบั สือ่ มวลชน และมีขอ บังคับทีช่ ดั เจนในเรือ่ งจริยธรรมและความรับผิดชอบของสือ่ มวลชน โดยสมาคมตางๆ
รวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวและนําขอบังคับตางๆ มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากทุกฝายตางทําหนาที่
ของตนเองอยางเหมาะสม อาจจะเปนหนทางหนึง่ ทีช่ ว ยแกไขปญหาทีถ่ กู วิพากษวจิ ารณเรือ้ รังมาอยางยาวนาน
ของสื่อและยังสามารถทําใหสื่อทํางานไดอยางมีเสรีภาพภายใตความรับผิดชอบดวย
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