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คาว่า สื่ อมืออาชีพกับจรรยาบรรณ หรือ จริ ยธรรมสื่ อ เป็ นคาที่ ในระยะหลังมานี้ ทาให้ผูเ้ ขียนรูส้ ึ กอึดอัดมากกว่า
ภาคภูมิใจในวิชาชีพเหมือนสมัยที่เริ่มทางานในวงการสื่อใหม่ๆ เมื่อกว่าสามสิบปี มาแล้ว
ไม่ใช่เพราะผูเ้ ขียนทอดทิ้ งจริยธรรม ขายจิตวิญญาณเพื่อเงินไปเรียบร้อยแล้วตามที่ฝ่ายจริยธรรมหลายคนชอบกล่าวหา
คนที่กลัวคาใหญ่โตเกี่ยวกับจริยธรรม และไม่ใช่เพราะผูเ้ ขียนเห็นว่าจริยธรรมสื่อไม่มีความจาเป็ น
หากเป็ นเพราะผูเ้ ขียน เหน็ ดเหนื่ อย หรือ บางที อาจจะกล่าวว่าอยูใ่ นภาวะไม่สบายกระเพาะอาหารหลังจากบริโภควาท
กรรม “คนดี” จนล้น และวาทกรรมนี้ ยิ่งนับวันก็ยิ่งแพร่หลายราวกับเป็ นโรคระบาดในสังคมไทย โดยเฉพาะหลั งการ
รัฐประหาร 2549 เพื่อขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น ออกจากตาแหน่ ง
ผูเ้ ขียนรูส้ ึ ก “อับอาย” ที่ จะพูดถึ ง “ความดี งามล้ า เลิ ศ ” ในเชิ งจริ ยธรรมของคนทาสื่ อที่ ดูสูงส่ ง ยิ่งพูดยิ่งเขียนถึ ง
จริยธรรมสื่อ ก็ยงิ่ เหมือนกาลังกล่าวคาโกหกหลอกลวง เอาดีใส่ตวั เอาชัว่ ใส่คนอื่น ราวกับว่าผูป้ ระกอบอาชีพสื่อเท่านั้น
มีจริยธรรมกากับ ส่วนผูป้ ระกอบอาชีพอื่นๆ ไม่มี หรือมีน้อยกว่า หรือไม่ใส่ใจกับจริยธรรม ซึ่งเป็ นเรื่องไม่จริง
หนักหนายิง่ ขึ้ นไปอีก เมื่อนาคาว่า “จริยธรรม” ไปคู่กบั คาว่า “สื่อมืออาชีพ” ซึ่งไปพัวพันกับคาว่า “สื่อแท้-สื่อเทียม”
ที่แพร่หลายไม่น้อยไปกว่าคาว่า “คนดี” ในยุคการเมืองแบ่งสีของประเทศไทย และคนที่เรียกตัวเองว่าสื่อแท้ ก็มกั จะ
พูดในทานองว่า พวกสื่อเที ยมคือสื่อเลือกข้าง ไม่ได้ทางานสื่อเพื่อผลประโยชน์ ของ “ประชาชน” แต่อา้ งตัวเป็ นสื่ อ
ทางานเพื่อผลประโยชน์ ของนั กการเมืองบางคนเท่านั้น โดยเฉพาะเพื่อ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าสื่อ
เสื้ อแดง รวมถึงสื่อออนไลน์อย่าง ประชาไท ที่ไม่ได้เชียร์ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่บรรดาคนเสียงดังฝ่ าย “สื่อแท้” แปะป้ายว่า
เป็ นสื่อเสื้ อแดงเพราะไม่แสดงความเกลียดชังหรือขยะแขยงพ.ต.ท.ทักษิณ
น่ าสนใจตรงคนที่เรียกตัวเองว่าสื่อแท้หลายคน ไม่เคยเรียกสื่อที่เชียร์ฝ่ายตรงข้ามพ.ต.ท.ทักษิณว่า สื่อเทียม
สาหรับผูเ้ ขียน ซึ่งไม่นิยมคาว่าสื่อแท้-สื่อเทียม มีความเห็นว่า สื่อมืออาชีพ คือคนทาสื่อที่ประกอบสัมมาอาชีวะหลัก
ด้วยการทางานสื่อในองค์กรธุ รกิจสื่ อทั้งขนาดเล็ กและขนาดใหญ่ซึ่งนาเสนอข่าวสารเป็ นประจาสมา่ เสมอในเวลาอัน
แน่ นอน โดยความตระหนั ก รูใ้ นบทบาทหน้า ที่ ของตนว่า ต้องนาเสนอข้อ มูล ข่าวสารอย่า งเที่ ยงธรรมและมี ความ
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รับผิดชอบต่ อสาธารณะ ส่วนสื่ อไม่มืออาชีพ คือคนทาสื่อที่ประกอบสัมมาอาชีวะหลักด้วยการทางานสื่ อ ฯ แต่ ไม่
ตระหนักรูห้ รือไม่ใส่ใจ หรือละเลยบทบาทหน้าที่ของสื่อว่าต้องเที่ยงธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ในทัศนะของผูเ้ ขียน คาว่า “สื่อมืออาชีพ” มีความหมายต่างจาก “สื่ออาชีพ” ซึ่งมีคาคู่ตรงข้ามคือ “สื่อสมัครเล่น” คา
ว่าสื่ออาชีพ คือการบอกอาชีพ แต่ไม่ได้บอกว่า เป็ นมืออาชีพหรือไม่ ส่วนคาว่าสื่อสมัครเล่น คือคนที่ ทามาหาเลี้ ยงชีพ
ด้วยอาชีพอื่นเป็ นหลัก แล้วทางานสื่อเป็ นครั้งคราวเช่น เขียนบทความ หรือรายงานข่าวพร้อมภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงจากพื้ นที่ของตน ในมุมมองของตนหรือกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มในพื้ นที่ผ่านพื้ นที่ส่วนตัวในโลกออนไลน์ซึ่งอาจเปิ ด
เป็ นสาธารณะหรือไม่เปิ ด หรือแม้แต่นาเสนอในพื้ นที่สาธารณะขององค์กรสื่ออาชีพ เป็ นครั้งคราว
มองโลกในด้านร้ายสุดขัว้ ผูเ้ ขียนไม่มีความหวังหรือความเชื่อเรื่องจริยธรรมกับวงการสื่ออาชีพมากนัก และบางขณะยัง
เห็นว่า กระทัง่ ”จริยธรรมสื่อ” ที่คดิ ว่า “มี” ในสมัยผูเ้ ขียนเป็ นเด็ก ก็อาจไม่มีอยูจ่ ริง
สิ่งที่เคยมีอยู่ อาจเป็ นเพียงคาพูดหรูหราเพื่อกระตุน้ ความฮึกเหิมของคนทางานให้รสู้ ึกดูดีมีเกียรติภูมิเท่านั้นเอง และ
คนทาสื่ออาชีพหลายคนก็ชอบอ้างถึงมัน ขณะตั้งตัวเป็ นผูพ้ ิพากษาตัดสินชี้ ถูกชี้ ผิดคนอื่น พร้อมประกาศกร้าวว่า ใครๆ
ก็ตดั สินชี้ ถูกชี้ ผิดสื่อไม่ได้ เพราะจริยธรรมเป็ นของคู่กบั สื่อ เช่นเดียวกับเสรีภาพ ในนามตัวแทนประชาชน แม้คนทาสื่อ
หลายคนจะได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของคาว่า “ประชาชน” ด้วยซ้า
เป็ นความจริงว่า คนทาสื่อหลายคน ไม่ตระหนักว่า “ประชาชน” เป็ นคาประเภทที่เรียกว่า “เลื่อนลอย” มีไว้เพียงเพื่อ
สร้างความรู้สึกเป็ นหนึ่ งเดี ยวซึ่ง ไม่อาจสร้างได้ เพราะมนุ ษย์แต่ ละคนซึ่งล้วนเป็ นประชาชน มีความเชื่ อแตกต่ า ง
หลากหลาย ในโลกแห่งความจริงจึงมีประชาชนหลายกลุ่มความคิดความเชื่อ
ไม่เคยมีผูป้ กครองหรือนั กการเมืองคนไหนเลย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคน และไม่เคยมี
ผูป้ กครองหรือนักการเมืองคนไหนเลย ที่ไม่เคยทาอะไรเลยเพื่อประชาชน
เมื่อเราจะพูดถึง “สื่อมืออาชีพ” ที่ไม่ใช่แค่ “สื่ออาชีพ” สิ่งที่จริงกว่า “จรรยาบรรณ” หรือ “จริยธรรม” ซึ่งมีในจิตสานึ ก
ของมนุ ษย์ทุกคนจากหลักฐานการศึกษาเรื่องระบบการทางานของสมองในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จึงเป็ นเรื่องของ
การทางานอย่างรูง้ าน รูห้ น้าที่ หรือตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งจะต้องทาให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทาได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ ง จริยธรรม คือการทางานตามหน้าที่ของอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ อย่างเต็มกาลังความสามารถ
จริ ยธรรมไม่ใ ช่ เรื่ อ งของการ “พูด” หรื อ “ท่ องจา” กฎแห่งความดี เพื่อ ภูมิ ใจว่ าฉัน คื อ “คนดี มีศี ลธรรมสูงส่ ง ”
โดยเฉพาะในวงการสื่อที่มีเสียงโอ้อวดกันมากเรื่อง “ไม่รบั อามิสสินจ้างส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว” จากแหล่งข่าว
ทั้งๆ พฤติ ก รรมนี้ คื อ สภาวะปกติ เป็ นเรื่ อ งที่ ค นทุ ก อาชี พ ต้อ งทาตามปกติ เช่ น ครูมื อ อาชี พ ย่อ มไม่ รับ เงิ น จาก
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอื่น ให้มาสอนนักเรียนแบบผิดๆ เช่นสอนว่าสองบวกสองเป็ นห้า เพื่อทาลายความน่ าเชื่อถือของ
โรงเรียนที่ตนรับค่าจ้างสอนอยู่ หรือแพทย์มืออาชีพ ก็ย่อมไม่รบั เงินจากใครสักคนที่พยายามว่าจ้างแพทย์ไม่ให้รกั ษา
ใครอีกคนที่เป็ นศัตรูค่อู าฆาตของใครสักคนนั้น
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แล้วอะไรคือหน้าที่ของสื่อมืออาชีพ? หลักจริยธรรมพื้ นฐานของสื่อ ซึ่งมีตน้ กาเนิ ดจากสื่อสิ่งพิมพ์ในซีกโลกตะวันตก
เป็ นคาตอบระดับหนึ่ ง
ประเด็นสาคัญที่สุดในหลักจริยธรรมนี้ คือ “ความเที่ยงตรงและการรายงานข้อมูลข่าวสารตามเรื่องราวที่เกิดขึ้ นจริง ”
นัน่ หมายความว่า สื่อมืออาชีพที่คานึ งถึงจริยธรรมของอาชีพ จะต้องรายงานข้อมูลข่าวสารจากทุกมุมมองที่เกี่ยวข้องใน
เรื่ องราวนั้ นๆ ถ้าเป็ นมุมมองของคนคนเดี ยว หรือในกรณี ที่มีความคิดความเชื่ อขัดแย้งกัน ก็ จะต้องรายงานอย่าง
ตระหนักรูว้ ่า เป็ นเหตุผลของใคร ฝ่ ายไหน โดยไม่ตดั สิน
ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่พึงต้องระมัดระวัง ก็เช่ น การค้นคว้าข้อมูลรายละเอียด การตรวจสอบข้อมูลก่อน
รายงานข่าว การแก้ไขความผิ ดพลาดเมื่อรายงานข่าวผิ ดพลาด การเคารพความเป็ นส่ วนตัวหรือสิทธิ ส่วนตัวตาม
กฎหมายของแหล่งข่าวที่เป็ นบุคคลสาธารณะ การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงที่จาเป็ นต้องรายงานกับชีวิตส่วนตัวของ
บุคคลสาธารณะ การประเมินผลของความเสียหายต่างๆ ที่บุคคลในข่าว จะได้รบั หลังจากการนาเสนอข่าวซึ่งอาจไม่
จาเป็ นต้องเสนอเพราะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสังคม
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลข่าวสารจากข่าวลือโดยไม่ตรวจสอบ หรือไม่ตระหนักว่าข่าวลือนั้นเป็ นไปได้หรือไม่ เพียงใด
ฯลฯ เป็ นต้น
เวลานี้ ในวงการสื่ อ โลก มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนเรื่ อ งจริ ย ธรรมสื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความเปลี่ ย นแปลงในโลก
สื่อสารมวลชนหลายประการ ขยายขอบเขตครอบคลุมสื่อทุกชนิ ดแล้ว
ทั้งบรอดแคสต์ มัลติแคสต์ ไปจนถึง หนัง ละคร งานศิลปะต่างๆ งานสิ่งพิมพ์ต่างๆ อินเตอร์เน็ ต และโฆษณา ประเด็น
หลักๆ ที่ถกเถียงกันส่วนใหญ่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก และประชาธิปไตย
มีคาหลายคาที่ใช้กนั ในโลกสื่อเก่าเมื่อห้าสิบปี ที่แล้ว ที่ตอ้ งนามาพิจารณาใหม่ เช่น คาว่า public interest ซึ่งอาจสุ่ม
เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิมนุ ษยชนอย่างรุนแรงก็ได้ เช่นเดียวกับคาว่า free speech ไปจนถึง
“การตกแต่ง” หรือ “การจัดการควบคุม” ข่าวและภาพเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในทางธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความเชื่อของตน หรือเพื่อความงามทางศิลปะ แต่เป็ นการทาลายความจริง และ
บางครั้งสื่อก็เผลอไผล แยกไม่ออกระหว่าง จินตนาการกับความจริง
ดูเหมือนโลกจะไปเร็วกว่าสื่อไทยที่ยงั คงวนเวียนแต่ประเด็น “สื่อรับอามิสสินจ้าง” “สื่อขายตัวให้นักการเมืองโกงชาติ ”
อยูน่ ัน่ เอง ราวกับว่าทั้งหมดของจริยธรรมสื่อคือเรื่อง “ไม่โลภ” ไม่โกง” และ “ไม่คบกับคนโกง (ในทัศนะของเรา)”
คนไทยหลายคน มักทาท่าขยะแขยงเมื่อได้ยนิ คาว่า “เงิน” “ธุรกิจ” และ “ผลประโยชน์” ราวกับคาเหล่านี้ เป็ นตัวแทน
ของความโลภและความคดโกงอันแสนทราม คาถามคือ แล้วเราจะอธิบายอย่างไรในแง่ของธุ รกิจและการประกอบ
สัมมาอาชีวะ
ทุกวันนี้ รายได้หลักของสื่อมาจากโฆษณา ถ้าผลประโยชน์เป็ นความเลว การที่สื่อติดต่อกับเอเยนซี่โฆษณาเพื่อขายพื้ นที่
โฆษณา ถือเป็ นความเลว หรือทรยศหักหลังวิชาชีพไหม? สื่อเป็ นธุรกิจ ถ้าผูบ้ ริหารสื่อต้องการกาไรจากธุรกิจสื่อ ถือ
เป็ นความเลวไหม? ธุรกิจสื่อจัดกิจกรรมหารายได้เข้าองค์กร สื่อในองค์กรธุรกิจสื่อนั้นๆ รายงานข่าวกิจกรรมนั้ น ถือ
นิ ธินันท์ ยอแสงรัตน์/ สื่อมืออาชีพกับจรรยาบรรณ
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เป็ นความเลว ทรยศหัก หลั ง วิ ช าชี พ ไหม ถื อ เป็ นข่ า วที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คมไหม ควรต้อ งรายงานไหม ?

เราจาเป็ นต้องแยกความเข้าใจเรื่องธุรกิจสื่อ ออกจากหน้าที่ของสื่อ เหมือนแยกความเข้าใจเรื่องธุรกิจโรงพยาบาล ออก
จากหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล การแยกนี้ มิได้หมายความว่าคนทาหน้าที่สื่อ หรือแพทย์ พยาบาล อยูใ่ นฝ่ ายเทวดา
ทาแต่ความดีมีอุดมคติ ขาวสะอาดปราศจากมลทิน ส่วนองค์กรธุรกิจเป็ นผีรา้ ยฝ่ ายมาร
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละงานคือประเด็นหลัก
นักธุรกิจทาหน้าที่นักธุรกิจ นักวิชาชีพทาหน้าที่นักวิชาชีพ
นักธุรกิจมีจริยธรรมของนักธุรกิจ นักวิชาชีพก็มีจริยธรรมของนักวิชาชีพ
ยังไม่ตอ้ งก้าวไปถึงแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณหรือจริยธรรมสื่อในโลกสากล แต่คนทาสื่อไทยและผูบ้ ริโภคสื่อ
ไทย โดยเฉพาะฝ่ ายคนดีที่นิยมเรียกร้องความดี คือไม่โกงและไม่คบคนโกงจากสื่อไทย น่ าจะลองทบทวนว่า เพียงหลัก
จรรยาบรรณดั้งเดิมที่ว่ามาข้างต้น สื่อไทยวันนี้ ทาครบถ้วนหรือยัง
อันที่จริง จริยธรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของคนทาสื่อ ซึ่ง คนทาสื่อและผูบ้ ริโภคสื่อในปั จจุบันต้องทาความเข้าใจ
ไม่ใช่เรื่องความเป็ นคนดีซึ่งหมายถึงไม่โกงและไม่คบคนโกงแต่เป็ นเรื่องของการตระหนักในคุณค่าของมนุ ษย์ที่มีความ
เท่าเทียม และเป็ นเรื่องของการทาความเข้าใจสังคมกับชุดความคิดต่างๆ ในสังคม
ในโลกสื่อใหม่ ไม่เพียงแต่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยกระจายข่าวสาร ซึ่งหมายถึงสื่อไม่ใช่ผคู้ วบคุมประตูข่าวสารแต่ผเู้ ดียว
ตามตาราเก่าอีกต่อไป หากยังมีแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้ นและเติบโตในสังคม อีกทั้งขัดแย้งกับแนวคิดตามขนบเดิมหลาย
ประการ
สื่อยุคใหม่ตอ้ งรูเ้ ท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม รูเ้ ท่าทันเรื่องการจัดการควบคุมข้อมูลข่าวสาร ถ้ายังเชื่อว่า หลัก
ใหญ่ใจความของจริยธรรมสื่อ คือการรายงานข่าวสารตามที่เกิดขึ้ นจริงอย่างเที่ยงตรง
คนยุคใหม่ในโลกยุคใหม่ ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุ ษยชนซึ่งขยายไปถึงประชาธิปไตย ตามฐานความคิดที่ ว่ามนุ ษย์มี
เสรีภาพและมีความสามารถที่จะตัดสินใจได้เอง จริยธรรมสื่อหรือหน้าที่ของสื่อ จึงย่อมเกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุม
ข้อมูลข่าวสารในประเด็นสิทธิมนุ ษยชนและประชาธิปไตยด้วย
ความจริงซึ่งรูก้ นั โดยทัว่ ไปก็คือ ข้อมูลข่าวสารสามารถนามาใช้เพื่อจัดการควบคุมสังคม และขณะเดียวกัน มันเองก็
สามารถถูกจัดการควบคุม
รัฐบาลสามารถจัดการควบคุมข่าวสารแบบตรงไปตรงมา ด้วยการเซนเซอร์ แต่วิธีจดั การควบคุมนั้นมีหลายอย่า ง ซึ่ง
บางทีผทู้ ี่ถูกจัดการควบคุมเอง ก็อาจไม่ทนั ได้คิดว่ากาลังถูกจัดการควบคุม

นิ ธินันท์ ยอแสงรัตน์/ สื่อมืออาชีพกับจรรยาบรรณ
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ตัวอย่างคลาสสิกคือ มีคนในสังคมจานวนหนึ่ งต้องการประชาธิปไตย แต่คนทาสื่อไม่เชื่ออย่างที่คนกลุ่มนั้นเชื่อ หาก
เชื่อในสิ่งที่เคยเชื่อว่า สังคมแบบเดิมที่คุน้ ชินคือประชาธิปไตยแล้วและดีแล้ว สงบงามแล้ว จึงตั้งข้อรังเกียจและต่อต้าน
คนในสังคมกลุ่มนั้ นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ปิ ดบังหรือบิดเบือรข่าวสารที่อาจสนับสนุ นความเชื่อของคนกลุ่มนั้ น หรือ
สร้างข่าวสารปลอมขึ้ นมาเอง เพื่อทาลายความน่ าเชื่อถือของคนกลุ่มนั้น
แม้ในกรณีนี้ จะเป็ นไปได้ว่า ต่างฝ่ ายที่ต่างนึ กว่า ตนกาลังทาตามเจตจานงเสรีของตน ต่างกาลัง ถูกจัดการควบคุมโดย
ผูน้ าความคิดของแต่ละฝ่ าย (ซึ่งเป็ นเรื่องปกติ) แต่ประเด็นที่น่าคิดก็คือ ถ้าคนทาสื่อรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ ไม่รีบตัดสิน
เรื่องราวต่างๆ ตามอารมณ์ความเชื่อของตน คนทาสื่อก็ยงั คงสามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนจากมุมมองทั้ง
สองด้าน โดยไม่ตอ้ งเพิ่มคาตัดสินที่อคติอย่างยิ่งลงไปในข้อมูลข่าวสารนั้ น แม้ว่ากองเชียร์ขา้ งๆ จะส่งเสียงอื้ ออึงขอ
บริโภคอคติเพียงใดก็ตาม
คนทาสื่อในฐานะมนุ ษย์ สามารถเลือกข้างตามความเชื่ อ แต่ความเข้าใจที่ เหมือนขาดหายไปก็คือ การเลือกข้างตาม
ความเชื่อ ไม่ใช่การทาสงครามล้างเผ่าพันธ์กบั ศัตรู คนทาสื่อไม่จาเป็ นต้องบิดเบือนข่าวสารใส่รา้ ยศัตรู เพื่อทาลาย
ความน่ าเชื่อถือของศัตรู หรือไม่ตอ้ งฆ่าศัตรูเพียงเพื่อให้ได้ชยั ชนะศัตรู
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจริงในสังคม อาจขัดแย้งกับความเชื่อและค่านิ ยมตามขนบได้เสมอ ซึ่งถ้าสื่อยึดมัน่ แต่ว่าความ
เชื่อและขนบเดิมที่เคยคุน้ ชินเท่านั้ นถูกต้อง ความคิดแตกต่าง ข้อเสนอแตกต่าง พฤติกรรมแตกต่างเป็ นของศัตรู มา
จากศัตรู สื่อจึงต่อต้านไม่นาเสนอหรือนาเสนอในแง่ปลุกระดมให้เกลียดชัง ก็หมายความว่า สื่อกาลังแสดงบทบาทปิ ด
กั้นข้อมูลข่าวสาร ซึ่งแม้ในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคทัว่ ไปจะหาข้อมูลข่าวสารได้จากที่อื่นๆ สื่อนั้นๆ กับผูบ้ ริโภคกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ง
พอใจจะปิ ดโอกาสของตนจากการรับรูโ้ ลกกว้างเพราะไม่ตอ้ งการรับรูค้ วามคิดที่แตกต่าง ก็อาจกาลังร่วมกันสร้างสังคม
วิปลาสที่แปลกแยกจากโลกจริง เป็ นสังคมภาพหลอนและหูแว่ว เห็นและได้ยนิ เฉพาะที่ตอ้ งการ
ไม่มีปัญหา ถ้าเราพอใจจะอยู่แต่ในสังคมวิปลาสของเราเอง
ขอปิ ดท้ายเรื่องสื่อมืออาชีพกับจรรยาบรรณสื่อ ด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่อ ซึ่งเป็ นที่พดู ถึงกันทัว่ ไปใน
โลกสากลว่า คือบทบาทหน้าที่ ที่สื่อได้รบั การคาดหวังจากผูบ้ ริโภคสื่อโดยทัว่ ไป ซึ่งล้วนมีความรูค้ วามคิดเป็ นของตน
บทบาทหน้าที่ของสื่อมืออาชีพ ที่สื่อมืออาชีพพึงตระหนักคือ

1. การนาเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเที่ยงตรง ยุติธรรม ไม่บิดเบือนหรือจงใจปกปิ ดผูบ้ ริโภคสื่อ สื่อมืออาชีพต้อง
สร้างความเสมอภาคให้กบั โอกาสของความคิดที่แตกต่าง
2. รอบด้าน น่ าเชื่อถือ มีความรูจ้ ริงในสิ่งที่นาเสนอ และยอมรับว่าเรื่องที่สื่อนาเสนออาจมีมุมมองอื่นๆ อีกหลาย
ด้าน เพราะสังคมมีความหลากหลายทางความคิด
3. ให้ความสาคัญกับประโยชน์สาธารณะ
4. พร้อมจะเปิ ดเผยความคิดเห็นและอคติของตนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผบู้ ริโภคสื่อสามารถตัดสินใจได้ง่าย
ขึ้ นว่า ควรหรือไม่ควรเชื่อข้อมูลข่าวสารจากคนทาสื่อมากน้อยเพียงใด
นิ ธินันท์ ยอแสงรัตน์/ สื่อมืออาชีพกับจรรยาบรรณ
บทความนาเสนอในการสัมมนา หัวข้อ "สื่อมืออาชีพ กับ จรรยาบรรณ.. เรื่องที่สงั คมอยากรู"้ จัดโดยกลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์
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5. ยื น ยัน ในหลั ก การ แต่ ก็ เ คารพการโต้เ ถี ย ง ทั ก ท้ว งจากฝ่ ายที่ มี ค วามคิ ด แตกต่ า ง และสามารถแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เห็นจากการทักท้วง หลังจากผ่านการไตร่ตรองแล้วอย่างรอบคอบ แต่มิใช่สมยอมโดยง่ายเพียง
เพราะมีผทู้ กั ท้วง

นิธินนั ท์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษา สานักพิมพ์มติชน
นักข่าว นักเขียน และบรรณาธิการ มีประสบการณ์ทางานหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาเกือบ 30 ปี และเป็ นอาจารย์สอน
คณะนิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
นิธินนั ท์เคยสอนและเป็ นคณะกรรมการร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชัน่ และเป็ นอดีตบรรณาธิการอาวุโสฝ่ าย
บริหาร บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
นิธินนั ท์เขียนและเป็ นบรรณาธิการเล่ม พ็อคเกตบุ๊คหลายเล่ม อาทิ กระจกส่องสื่อ; ปมไหม: ไหมไทย ปริ ศนา และตานาน; เขียนอย่างที่
คิด; สามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง; 72 พรรษาบรมราชินีนาถ; Siam/Thai Millennia: Eventful Years in Thai History; และ
i

Miracle Thailand.

เธอเป็ นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตังกลุ
้ ม่ มีเดีย อินไซด์ เอ้ าท์

นิ ธินันท์ ยอแสงรัตน์/ สื่อมืออาชีพกับจรรยาบรรณ
บทความนาเสนอในการสัมมนา หัวข้อ "สื่อมืออาชีพ กับ จรรยาบรรณ.. เรื่องที่สงั คมอยากรู"้ จัดโดยกลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 ณ ห้อง Ballroom B ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
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