
นิธินันท ์ยอแสงรตัน์/ ส่ือมืออาชีพกบัจรรยาบรรณ                                                                                               

บทความน าเสนอในการสมัมนา หวัขอ้ "ส่ือมืออาชีพ กบั จรรยาบรรณ.. เร่ืองท่ีสงัคมอยากรู"้ จดัโดยกลุ่มมีเดีย อินไซด ์เอา้ท ์        

วนัศุกรท่ี์ 19 เมษายน 2556 ณ หอ้ง Ballroom B ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด ์สุขุมวทิ กรุงเทพฯ 

 1 

 

 

สื่อมืออาชีพกบั จรรยาบรรณ 

นิธินันท ์ยอแสงรตัน์
i
 

 

ค าว่า ส่ือมืออาชีพกับจรรยาบรรณ หรือ จริยธรรมส่ือ เป็นค าท่ีในระยะหลังมาน้ี ท าใหผู้เ้ขียนรูสึ้กอึดอัดมากกว่า

ภาคภมูิใจในวิชาชีพเหมือนสมยัท่ีเร่ิมท างานในวงการส่ือใหม่ๆ เมื่อกว่าสามสิบปีมาแลว้ 

ไม่ใช่เพราะผูเ้ขยีนทอดท้ิงจริยธรรม ขายจิตวิญญาณเพื่อเงินไปเรียบรอ้ยแลว้ตามท่ีฝ่ายจริยธรรมหลายคนชอบกล่าวหา

คนท่ีกลวัค าใหญ่โตเกี่ยวกบัจริยธรรม และไม่ใช่เพราะผูเ้ขยีนเห็นว่าจริยธรรมส่ือไม่มีความจ าเป็น  

หากเป็นเพราะผูเ้ขยีน เหน็ดเหน่ือย หรือ บางที อาจจะกล่าววา่อยูใ่นภาวะไม่สบายกระเพาะอาหารหลงัจากบริโภควาท

กรรม “คนดี” จนลน้ และวาทกรรมน้ี ยิ่งนับวนัก็ยิ่งแพร่หลายราวกบัเป็นโรคระบาดในสงัคมไทย โดยเฉพาะหลังการ

รฐัประหาร 2549 เพื่อขบัไล่ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรฐัมนตรี ณ ขณะน้ัน ออกจากต าแหน่ง  

ผูเ้ขียนรูสึ้ก “อับอาย” ท่ีจะพูดถึง “ความดีงามล ้าเลิศ” ในเชิงจริยธรรมของคนท าส่ือท่ีดูสูงส่ง ยิ่งพูดยิ่งเขียนถึง

จริยธรรมส่ือ ก็ยิง่เหมือนก าลงักล่าวค าโกหกหลอกลวง เอาดีใส่ตวั เอาชัว่ใส่คนอื่น ราวกบัว่าผูป้ระกอบอาชีพส่ือเท่าน้ัน

มีจริยธรรมก ากบั ส่วนผูป้ระกอบอาชีพอื่นๆ ไม่มี หรือมีน้อยกว่า หรือไม่ใส่ใจกบัจริยธรรม ซ่ึงเป็นเร่ืองไม่จริง 

หนักหนายิง่ขึ้ นไปอีก เม่ือน าค าว่า “จริยธรรม” ไปคู่กบัค าว่า “ส่ือมืออาชีพ” ซ่ึงไปพวัพนักบัค าว่า “ส่ือแท-้ส่ือเทียม” 

ท่ีแพร่หลายไม่น้อยไปกว่าค าว่า “คนดี” ในยุคการเมืองแบ่งสีของประเทศไทย และคนท่ีเรียกตวัเองว่าส่ือแท ้ก็มกัจะ

พูดในท านองว่า พวกส่ือเทียมคือส่ือเลือกขา้ง ไม่ไดท้ างานส่ือเพื่อผลประโยชน์ของ “ประชาชน” แต่อา้งตัวเป็นส่ือ 

ท างานเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองบางคนเท่าน้ัน โดยเฉพาะเพื่อ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงเรียกอีกอย่างว่าส่ือ

เส้ือแดง รวมถึงส่ือออนไลน์อยา่ง ประชาไท ท่ีไม่ไดเ้ชียร ์พ.ต.ท.ทกัษิณ แต่บรรดาคนเสียงดงัฝ่าย “ส่ือแท”้ แปะป้ายว่า

เป็นส่ือเส้ือแดงเพราะไม่แสดงความเกลียดชงัหรือขยะแขยงพ.ต.ท.ทกัษิณ  

น่าสนใจตรงคนท่ีเรียกตวัเองว่าส่ือแทห้ลายคน ไม่เคยเรียกส่ือท่ีเชียรฝ่์ายตรงขา้มพ.ต.ท.ทกัษิณว่า ส่ือเทียม 

ส าหรบัผูเ้ขียน ซ่ึงไม่นิยมค าว่าส่ือแท้-ส่ือเทียม มีความเห็นว่า ส่ือมืออาชีพ คือคนท าส่ือท่ีประกอบสมัมาอาชีวะหลัก

ดว้ยการท างานส่ือในองคก์รธุรกิจส่ือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซ่ึงน าเสนอข่าวสารเป็นประจ าสม า่เสมอในเวลาอนั

แน่นอน โดยความตระหนักรูใ้นบทบาทหน้าท่ีของตนว่าต้องน าเสนอขอ้มูลข่าวสารอย่างเท่ียงธรรมและมีความ
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รับผิดชอบต่อสาธารณะ ส่วนส่ือไม่มืออาชีพ คือคนท าส่ือท่ีประกอบสัมมาอาชีวะหลักดว้ยการท างานส่ือ ฯ แต่ไม่

ตระหนักรูห้รือไม่ใส่ใจ หรือละเลยบทบาทหน้าท่ีของส่ือว่าตอ้งเท่ียงธรรมและมีความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ 

ในทศันะของผูเ้ขยีน ค าว่า “ส่ือมืออาชีพ” มีความหมายต่างจาก “ส่ืออาชีพ” ซ่ึงมีค าคู่ตรงขา้มคือ “ส่ือสมคัรเล่น” ค า

ว่าส่ืออาชีพ คือการบอกอาชีพ แต่ไม่ไดบ้อกว่าเป็นมืออาชีพหรือไม่ ส่วนค าว่าส่ือสมคัรเล่น คือคนท่ีท ามาหาเล้ียงชีพ

ดว้ยอาชีพอื่นเป็นหลกั แลว้ท างานส่ือเป็นครั้งคราวเช่น เขยีนบทความ หรือรายงานข่าวพรอ้มภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

และเสียงจากพื้ นท่ีของตน ในมุมมองของตนหรือกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มในพื้ นท่ีผ่านพื้ นท่ีส่วนตวัในโลกออนไลน์ซ่ึงอาจเปิด

เป็นสาธารณะหรือไม่เปิด หรือแมแ้ต่น าเสนอในพื้ นท่ีสาธารณะขององคก์รสื่ออาชีพ เป็นครั้งคราว 

มองโลกในดา้นรา้ยสุดขัว้ ผูเ้ขยีนไม่มีความหวงัหรือความเช่ือเร่ืองจริยธรรมกบัวงการส่ืออาชีพมากนัก และบางขณะยงั

เห็นว่า กระทัง่ ”จริยธรรมส่ือ” ท่ีคดิว่า “มี” ในสมยัผูเ้ขยีนเป็นเด็ก ก็อาจไม่มีอยูจ่ริง  

ส่ิงท่ีเคยมีอยู ่อาจเป็นเพียงค าพดูหรูหราเพื่อกระตุน้ความฮึกเหิมของคนท างานใหรู้สึ้กดูดีมีเกียรติภูมิเท่าน้ันเอง และ

คนท าส่ืออาชีพหลายคนก็ชอบอา้งถึงมนั ขณะตั้งตวัเป็นผูพ้ิพากษาตดัสินช้ีถูกช้ีผิดคนอื่น พรอ้มประกาศกรา้วว่า ใครๆ 

ก็ตดัสินช้ีถูกช้ีผิดส่ือไม่ได ้เพราะจริยธรรมเป็นของคู่กบัสื่อ เช่นเดียวกบัเสรีภาพ ในนามตวัแทนประชาชน แมค้นท าส่ือ

หลายคนจะไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าพวกเขาไม่เขา้ใจความหมายของค าว่า “ประชาชน” ดว้ยซ ้า  

เป็นความจริงว่า คนท าส่ือหลายคน ไม่ตระหนักว่า “ประชาชน” เป็นค าประเภทท่ีเรียกว่า “เล่ือนลอย”  มีไวเ้พียงเพื่อ

สรา้งความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวซ่ึงไม่อาจสรา้งได ้เพราะมนุษยแ์ต่ละคนซ่ึงล้วนเป็นประชาชน มีความเช่ือแตกต่าง

หลากหลาย ในโลกแห่งความจริงจึงมีประชาชนหลายกลุ่มความคิดความเช่ือ  

ไม่เคยมีผูป้กครองหรือนักการเมืองคนไหนเลย สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทุกคน และไม่เคยมี

ผูป้กครองหรือนักการเมืองคนไหนเลย ท่ีไมเ่คยท าอะไรเลยเพื่อประชาชน  

เมื่อเราจะพดูถึง “ส่ือมืออาชีพ” ท่ีไม่ใช่แค่ “ส่ืออาชีพ” ส่ิงท่ีจริงกว่า “จรรยาบรรณ” หรือ “จริยธรรม” ซ่ึงมีในจิตส านึก

ของมนุษยทุ์กคนจากหลกัฐานการศึกษาเร่ืองระบบการท างานของสมองในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา จึงเป็นเร่ืองของ

การท างานอยา่งรูง้าน รูห้น้าท่ี หรือตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี ซ่ึงจะตอ้งท าใหส้มบรูณท่ี์สุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

กล่าวอีกนัยหน่ึง จริยธรรม คือการท างานตามหน้าท่ีของอาชีพหรือวิชาชีพน้ันๆ อยา่งเต็มก าลงัความสามารถ  

จริยธรรมไม่ใช่เร่ืองของการ “พูด” หรือ “ท่องจ า” กฎแห่งความดี เพื่อภูมิใจว่าฉันคือ “คนดี มีศีลธรรมสูงส่ง” 

โดยเฉพาะในวงการส่ือท่ีมีเสียงโออ้วดกนัมากเร่ือง “ไม่รบัอามิสสินจา้งส่วนตวัเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั” จากแหล่งข่าว 

ทั้งๆ พฤติกรรมน้ีคือสภาวะปกติ เป็นเร่ืองท่ีคนทุกอาชีพต้องท าตามปกติ เช่น ครูมืออาชีพ ย่อมไม่รับเงินจาก

ผูอ้ านวยการโรงเรียนอื่น ใหม้าสอนนักเรียนแบบผิดๆ เช่นสอนว่าสองบวกสองเป็นหา้ เพื่อท าลายความน่าเช่ือถือของ

โรงเรียนท่ีตนรบัค่าจา้งสอนอยู่ หรือแพทยม์ืออาชีพ ก็ย่อมไม่รบัเงินจากใครสกัคนท่ีพยายามว่าจา้งแพทยไ์ม่ใหร้กัษา

ใครอีกคนท่ีเป็นศตัรคูู่อาฆาตของใครสกัคนน้ัน  
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แลว้อะไรคือหน้าท่ีของส่ือมืออาชีพ? หลกัจริยธรรมพื้ นฐานของส่ือ ซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากส่ือส่ิงพิมพใ์นซีกโลกตะวนัตก 

เป็นค าตอบระดบัหน่ึง  

ประเด็นส าคญัท่ีสุดในหลกัจริยธรรมน้ีคือ “ความเท่ียงตรงและการรายงานขอ้มลูข่าวสารตามเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้ นจริง” 

นัน่หมายความว่า ส่ือมืออาชีพท่ีค านึงถึงจริยธรรมของอาชีพ จะตอ้งรายงานขอ้มลูขา่วสารจากทุกมุมมองท่ีเกี่ยวขอ้งใน

เร่ืองราวน้ันๆ ถา้เป็นมุมมองของคนคนเดียว หรือในกรณีท่ีมีความคิดความเช่ือขดัแยง้กัน ก็จะตอ้งรายงานอย่าง

ตระหนักรูว้่า เป็นเหตุผลของใคร ฝ่ายไหน โดยไม่ตดัสิน  

ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ท่ีพึงตอ้งระมดัระวงั ก็เช่น การคน้ควา้ขอ้มูลรายละเอียด การตรวจสอบขอ้มูลก่อน

รายงานข่าว การแกไ้ขความผิดพลาดเมื่อรายงานข่าวผิดพลาด การเคารพความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนตัวตาม

กฎหมายของแหล่งขา่วท่ีเป็นบุคคลสาธารณะ การแยกแยะระหว่างขอ้เท็จจริงท่ีจ าเป็นตอ้งรายงานกบัชีวิตส่วนตวัของ

บุคคลสาธารณะ  การประเมินผลของความเสียหายต่างๆ ท่ีบุคคลในข่าว จะไดร้บัหลงัจากการน าเสนอข่าวซ่ึงอาจไม่

จ าเป็นตอ้งเสนอเพราะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสงัคม  

รวมถึงการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารจากข่าวลือโดยไม่ตรวจสอบ หรือไม่ตระหนักว่าข่าวลือน้ันเป็นไปไดห้รือไม่ เพียงใด 

ฯลฯ  เป็นตน้ 

เวลาน้ี ในวงการส่ือโลก มีการพิจารณาทบทวนเร่ืองจริยธรรมส่ือให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงในโลก

ส่ือสารมวลชนหลายประการ ขยายขอบเขตครอบคลุมส่ือทุกชนิดแลว้ 

ทั้งบรอดแคสต ์มลัติแคสต ์ไปจนถึง หนัง ละคร งานศิลปะต่างๆ งานส่ิงพิมพต่์างๆ อินเตอรเ์น็ต และโฆษณา ประเด็น

หลกัๆ ท่ีถกเถียงกนัส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเกี่ยวกบัเสรีภาพในการแสดงออก และประชาธิปไตย  

 

มีค าหลายค าท่ีใชก้นัในโลกส่ือเก่าเม่ือหา้สิบปีท่ีแลว้ ท่ีตอ้งน ามาพิจารณาใหม่ เช่น ค าว่า public interest  ซ่ึงอาจสุ่ม

เส่ียงต่อการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงก็ได ้เช่นเดียวกบัค าว่า free speech ไปจนถึง 

“การตกแต่ง” หรือ “การจดัการควบคุม” ข่าวและภาพเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ในทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความเช่ือของตน หรือเพื่อความงามทางศิลปะ แต่เป็นการท าลายความจริง และ

บางครั้งส่ือก็เผลอไผล แยกไม่ออกระหว่าง จินตนาการกบัความจริง 

 

ดเูหมือนโลกจะไปเร็วกว่าส่ือไทยท่ียงัคงวนเวียนแต่ประเด็น “ส่ือรบัอามิสสินจา้ง” “ส่ือขายตวัใหนั้กการเมืองโกงชาติ” 

อยูนั่น่เอง ราวกบัว่าทั้งหมดของจริยธรรมส่ือคือเร่ือง “ไมโ่ลภ” ไมโ่กง” และ “ไม่คบกบัคนโกง (ในทศันะของเรา)”  

คนไทยหลายคน มกัท าท่าขยะแขยงเมื่อไดย้นิค าว่า “เงิน” “ธุรกิจ” และ “ผลประโยชน์” ราวกบัค าเหล่าน้ีเป็นตวัแทน

ของความโลภและความคดโกงอนัแสนทราม ค าถามคือ แลว้เราจะอธิบายอย่างไรในแง่ของธุรกิจและการประกอบ

สมัมาอาชีวะ  

ทุกวนัน้ีรายไดห้ลกัของส่ือมาจากโฆษณา ถา้ผลประโยชน์เป็นความเลว การท่ีส่ือติดต่อกบัเอเยนซ่ีโฆษณาเพื่อขายพื้ นท่ี

โฆษณา ถือเป็นความเลว หรือทรยศหกัหลงัวิชาชีพไหม? ส่ือเป็นธุรกิจ ถา้ผูบ้ริหารส่ือตอ้งการก าไรจากธุรกิจส่ือ ถือ

เป็นความเลวไหม? ธุรกิจส่ือจดักิจกรรมหารายไดเ้ขา้องคก์ร ส่ือในองคก์รธุรกิจส่ือน้ันๆ รายงานข่าวกิจกรรมน้ัน ถือ
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เป็นความเลว ทรยศหักหลังวิชาชีพไหม ถือเป็นข่าวท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหม ควรต้องรายงานไหม?  

 

เราจ าเป็นตอ้งแยกความเขา้ใจเร่ืองธุรกิจส่ือ ออกจากหน้าท่ีของส่ือ เหมือนแยกความเขา้ใจเร่ืองธุรกิจโรงพยาบาล ออก

จากหน้าท่ีของแพทยแ์ละพยาบาล การแยกน้ี มิไดห้มายความว่าคนท าหน้าท่ีส่ือ หรือแพทย ์พยาบาล อยูใ่นฝ่ายเทวดา 

ท าแต่ความดีมีอุดมคติ ขาวสะอาดปราศจากมลทิน ส่วนองคก์รธุรกิจเป็นผีรา้ยฝ่ายมาร  

บทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ของแต่ละงานคือประเด็นหลกั  

นักธุรกิจท าหน้าท่ีนักธุรกิจ นักวิชาชีพท าหน้าท่ีนักวิชาชีพ  

นักธุรกิจมีจริยธรรมของนักธุรกิจ นักวิชาชีพก็มีจริยธรรมของนักวิชาชีพ  

ยงัไม่ตอ้งกา้วไปถึงแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกบัจรรยาบรรณหรือจริยธรรมส่ือในโลกสากล แต่คนท าส่ือไทยและผูบ้ริโภคส่ือ

ไทย โดยเฉพาะฝ่ายคนดีท่ีนิยมเรียกรอ้งความดีคือไม่โกงและไม่คบคนโกงจากส่ือไทย น่าจะลองทบทวนว่า เพียงหลกั

จรรยาบรรณดั้งเดิมท่ีว่ามาขา้งตน้ ส่ือไทยวนัน้ีท าครบถว้นหรือยงั  

อนัท่ีจริง จริยธรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของคนท าส่ือ ซ่ึงคนท าส่ือและผูบ้ริโภคส่ือในปัจจุบันตอ้งท าความเขา้ใจ 

ไม่ใช่เร่ืองความเป็นคนดีซ่ึงหมายถึงไม่โกงและไม่คบคนโกงแต่เป็นเร่ืองของการตระหนักในคุณค่าของมนุษยท่ี์มีความ

เท่าเทียม และเป็นเร่ืองของการท าความเขา้ใจสงัคมกบัชุดความคิดต่างๆ ในสงัคม  

 

ในโลกส่ือใหม่ ไม่เพียงแต่มีเทคโนโลยใีหม่ๆ ช่วยกระจายขา่วสาร ซ่ึงหมายถึงส่ือไม่ใช่ผูค้วบคุมประตูข่าวสารแต่ผูเ้ดียว

ตามต าราเก่าอีกต่อไป หากยงัมีแนวคิดใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้ นและเติบโตในสงัคม อีกทั้งขดัแยง้กบัแนวคิดตามขนบเดิมหลาย

ประการ  

 

ส่ือยุคใหม่ตอ้งรูเ้ท่าทนัความเปล่ียนแปลงของสงัคม รูเ้ท่าทนัเร่ืองการจดัการควบคุมขอ้มลูข่าวสาร ถา้ยงัเช่ือว่า หลกั

ใหญ่ใจความของจริยธรรมส่ือ คือการรายงานขา่วสารตามท่ีเกิดขึ้ นจริงอยา่งเท่ียงตรง 

 

คนยุคใหม่ในโลกยุคใหม่ ใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชนซ่ึงขยายไปถึงประชาธิปไตย ตามฐานความคิดท่ีว่ามนุษยม์ี

เสรีภาพและมีความสามารถท่ีจะตดัสินใจไดเ้อง จริยธรรมส่ือหรือหน้าท่ีของส่ือ จึงย่อมเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการควบคุม

ขอ้มลูขา่วสารในประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยดว้ย 

 

ความจริงซ่ึงรูก้นัโดยทัว่ไปก็คือ ขอ้มูลข่าวสารสามารถน ามาใชเ้พื่อจดัการควบคุมสังคม และขณะเดียวกนั มนัเองก็

สามารถถูกจดัการควบคุม  

 

รฐับาลสามารถจดัการควบคุมข่าวสารแบบตรงไปตรงมา ดว้ยการเซนเซอร ์แต่วิธีจดัการควบคุมน้ันมีหลายอย่า ง ซ่ึง

บางทีผูท่ี้ถูกจดัการควบคุมเอง ก็อาจไม่ทนัไดค้ิดว่าก าลงัถูกจดัการควบคุม  
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ตวัอย่างคลาสสิกคือ มีคนในสงัคมจ านวนหน่ึงตอ้งการประชาธิปไตย แต่คนท าส่ือไม่เช่ืออย่างท่ีคนกลุ่มน้ันเช่ือ หาก

เช่ือในสิ่งท่ีเคยเช่ือว่า สงัคมแบบเดิมท่ีคุน้ชินคือประชาธิปไตยแลว้และดีแลว้ สงบงามแลว้ จึงตั้งขอ้รงัเกียจและต่อตา้น

คนในสังคมกลุ่มน้ันดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ปิดบงัหรือบิดเบือรข่าวสารท่ีอาจสนับสนุนความเช่ือของคนกลุ่มน้ัน หรือ

สรา้งขา่วสารปลอมขึ้ นมาเอง เพื่อท าลายความน่าเช่ือถือของคนกลุ่มน้ัน  

 

แมใ้นกรณีน้ี จะเป็นไปไดว้่า ต่างฝ่ายท่ีต่างนึกว่า ตนก าลงัท าตามเจตจ านงเสรีของตน ต่างก าลงัถูกจดัการควบคุมโดย

ผูน้ าความคิดของแต่ละฝ่าย (ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ)  แต่ประเด็นท่ีน่าคิดก็คือ ถา้คนท าส่ือรูเ้ท่าทนัสถานการณ ์ไม่รีบตดัสิน

เร่ืองราวต่างๆ ตามอารมณค์วามเช่ือของตน คนท าส่ือก็ยงัคงสามารถน าเสนอขอ้มลูขา่วสารไดค้รบถว้นจากมุมมองทั้ง

สองดา้น โดยไม่ตอ้งเพิ่มค าตดัสินท่ีอคติอย่างยิ่งลงไปในขอ้มูลข่าวสารน้ัน แมว้่ากองเชียร์ขา้งๆ จะส่งเสียงอื้ ออึงขอ

บริโภคอคติเพียงใดก็ตาม  

 

คนท าส่ือในฐานะมนุษย ์สามารถเลือกขา้งตามความเช่ือ แต่ความเขา้ใจท่ีเหมือนขาดหายไปก็คือ การเลือกขา้งตาม

ความเช่ือ ไม่ใช่การท าสงครามลา้งเผ่าพนัธก์บัศัตรู คนท าส่ือไม่จ าเป็นตอ้งบิดเบือนข่าวสารใส่รา้ยศัตรู เพื่อท าลาย

ความน่าเช่ือถือของศตัร ูหรือไม่ตอ้งฆ่าศตัรเูพียงเพื่อใหไ้ดช้ยัชนะศตัร ู

 

เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจริงในสงัคม อาจขดัแยง้กบัความเช่ือและค่านิยมตามขนบไดเ้สมอ ซ่ึงถา้ส่ือยึดมัน่แต่ว่าความ

เช่ือและขนบเดิมท่ีเคยคุน้ชินเท่าน้ันถูกตอ้ง ความคิดแตกต่าง ขอ้เสนอแตกต่าง พฤติกรรมแตกต่างเป็นของศตัรู มา

จากศตัร ูส่ือจึงต่อตา้นไม่น าเสนอหรือน าเสนอในแง่ปลุกระดมใหเ้กลียดชงั ก็หมายความว่า ส่ือก าลงัแสดงบทบาทปิด

กั้นขอ้มลูข่าวสาร ซ่ึงแมใ้นปัจจุบนัผูบ้ริโภคทัว่ไปจะหาขอ้มลูข่าวสารไดจ้ากท่ีอื่นๆ ส่ือน้ันๆ กบัผูบ้ริโภคกลุ่มหน่ึง ซ่ึง

พอใจจะปิดโอกาสของตนจากการรบัรูโ้ลกกวา้งเพราะไม่ตอ้งการรบัรูค้วามคิดท่ีแตกต่าง ก็อาจก าลงัร่วมกนัสรา้งสงัคม

วิปลาสท่ีแปลกแยกจากโลกจริง เป็นสงัคมภาพหลอนและหแูว่ว เห็นและไดย้นิเฉพาะท่ีตอ้งการ  

 

ไม่มีปัญหา ถา้เราพอใจจะอยู่แต่ในสงัคมวิปลาสของเราเอง  

 

ขอปิดทา้ยเร่ืองส่ือมืออาชีพกบัจรรยาบรรณส่ือ ดว้ยขอ้เสนอเกี่ยวกบับทบาทหน้าท่ีของส่ือ ซ่ึงเป็นท่ีพดูถึงกนัทัว่ไปใน

โลกสากลว่า คือบทบาทหน้าท่ี ท่ีส่ือไดร้บัการคาดหวงัจากผูบ้ริโภคส่ือโดยทัว่ไป ซึ่งลว้นมีความรูค้วามคิดเป็นของตน 

 

บทบาทหน้าท่ีของส่ือมืออาชีพ ท่ีส่ือมืออาชีพพึงตระหนักคือ   

 

1. การน าเสนอขอ้มลูขา่วสารอยา่งเท่ียงตรง ยุติธรรม ไม่บิดเบือนหรือจงใจปกปิดผูบ้ริโภคส่ือ ส่ือมืออาชีพตอ้ง

สรา้งความเสมอภาคใหก้บัโอกาสของความคิดท่ีแตกต่าง   

2. รอบดา้น น่าเช่ือถือ มีความรูจ้ริงในส่ิงท่ีน าเสนอ และยอมรบัว่าเร่ืองท่ีส่ือน าเสนออาจมีมุมมองอื่นๆ อีกหลาย

ดา้น เพราะสงัคมมีความหลากหลายทางความคิด  

3. ใหค้วามส าคญักบัประโยชน์สาธารณะ 

4. พรอ้มจะเปิดเผยความคิดเห็นและอคติของตนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อใหผู้บ้ริโภคส่ือสามารถตดัสินใจไดง่้าย

ขึ้ นว่า ควรหรือไม่ควรเช่ือขอ้มลูขา่วสารจากคนท าส่ือมากน้อยเพียงใด 
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5. ยืนยันในหลักการ แต่ก็เคารพการโต้เถียง ทักท้วงจากฝ่ายท่ีมีความคิดแตกต่าง และสามารถแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดท่ีเห็นจากการทกัทว้ง หลงัจากผ่านการไตร่ตรองแลว้อย่างรอบคอบ แต่มิใช่สมยอมโดยง่ายเพียง

เพราะมีผูท้กัทว้ง  

 

 

 

                                                           
i
 นิธินนัท์ ยอแสงรัตน์   ท่ีปรึกษา ส านกัพิมพ์มติชน 

นกัขา่ว นกัเขียน และบรรณาธิการ มีประสบการณ์ท างานหนงัสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษมาเกือบ 30 ปี และเป็นอาจารย์สอน
คณะนิเทศศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลยัหวัเฉียว  
     นิธินนัท์เคยสอนและเป็นคณะกรรมการร่างหลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเนชัน่ และเป็นอดีตบรรณาธิการอาวโุสฝ่าย
บริหาร บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

นิธินนัท์เขียนและเป็นบรรณาธิการเล่ม พอ็คเกตบุ๊คหลายเลม่ อาทิ กระจกสอ่งสื่อ; ปมไหม: ไหมไทย ปริศนา และต านาน; เขียนอย่างท่ี
คิด; สามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง; 72 พรรษาบรมราชินีนาถ; Siam/Thai Millennia: Eventful Years in Thai History; และ 
Miracle Thailand.  

     เธอเป็นหนึ่งในผู้ ร่วมก่อตัง้กลุม่มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ 


